Reumato
Capital

ISSN: 2526-4087

Biossimilares
desvendando a
nova realidade

Risco
cardiovascular
na AR

Marcos históricos da SRB,
fotos, dica de viagem e muito mais

Número 2 • Jun/Jul/Ago 2017

02

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA – RM
ULTRASSONOGRAFIA GERAL
DOPPLER COLORIDO
PUNÇÕES/BIÓPSIAS GUIADAS POR US

ATENDEMOS CONVÊNIOS E PARTICULARES
AGENDE SEUS EXAMES
3245 5872 / 98153 0141

AMPLO ESTACIONAMENTO NA L2 SUL

,QVWDOD©·HVDGHTXDGDV¢PRELOLGDGHHFRQIRUWRGRVSDFLHQWHV
1RVVRHTXLSDPHQWRSRVVXLDPSODDEHUWXUDDX[LOLDQGRSULQFLSDOPHQWH
SDFLHQWHVFODXVWURIµELFRVHREHVRV até 230kg DUHDOL]DUHPR
SURFHGLPHQWRFRPPDLVWUDQTXLOLGDGH

www.perfectadiagnostico.com.br
CENTRO MÉDICO LÚCIO COSTA – L2 SUL
6*$6%ORFR6DOD6Ŋ6XEVROR
5HVVRQ¤QFLD0DJQ«WLFD_8OWUDVVRQRJUDƓD*HUDO_'RSSOHUH%LµSVLD
RT: Dr. Philipe Bronzeado Cavalcanti – CRM-DF 10.103

CENTRO CLÍNICO SUL – SETOR HOSP. SUL
SHLS 716 Torre II, sala 17 – Térreo
8OWUDVVRQRJUDƓD*HUDO'RSSOHUH%LµSVLD

Palavra do Editor

Colegas leitores,

A primeira edição da revista Capital Reumato foi muito bem recebida por colegas de todo o
país. Gostaríamos de agradecer às inúmeras mensagens recebidas e ao apoio da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que autorizou o envio do material para outros Estados.
Graças ao trabalho conjunto dos reumatologistas do DF lançamos este novo
número.
Algumas modificações foram feitas com a intenção de aprimorar este
projeto. Foram incluídas novas seções de conteúdo científico com
convidados de outras cidades e outras especialidades, sem deixar
de lado assuntos socioculturais relacionados à Reumatologia.

Boa leitura!

Ana Paula Gomides
Editora da Revista Capital Reumato
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Resgate histórico

Marcos históricos e
presidentes da SRB
Dra. Luciana Feitosa Muniz e Dra. Ana Paula Gomides
Médicas reumatologistas.

*Este texto tem a contribuição de vários colegas, que gentilmente compartilharam
suas memórias, em especial: Dra. Lucia Maria, Dra. Hellen Carvalho, Dra. Licia Maria
e texto do Dr. José Antônio Braga e Luiz Fernando Sicoli, escrito para a Sociedade
Brasileira de Reumatologia em 2000.

Nos seus 45 anos de existência, a Sociedade de Reumatologia de Brasília (SRB) desbravou o caminho da nossa

Relação de Presidentes da SRB

especialidade na capital e promoveu inúmeros eventos

1971-1976 – Luiz Torquato de Figueiredo

científicos locais e nacionais. Para isso, contou com o tra-

1977-1978 – Lucia Maria Gonçalves de Macedo

balho, voluntário e dedicado, de vários reumatologistas

1979-1980 – Jorge Washington Coelho/Francisco Aires Correa Lima

que se doaram à SRB em prol de fazer nossa especialidade
crescer no Distrito Federal (DF).
As primeiras reuniões da Sociedade aconteceram na
casa da Dra. Lucia Maria Gonçalves, mas também num dos

1981-1982 – Helenice Alves Teixeira Gonçalves
1983-1984 – Célia Maria Burgos
1985-1986 – Luiz Gonzaga Gomes

primeiros postos de saúde em Brasília (w3 Sul) e na Casa

1987-1988 – Sandra Maria Andrade/Ana Maria da Silva

de Saúde Santa Lúcia. Já as primeiras reuniões científicas

1989-1991 – Mário Soares Ferreira

aconteceram com maior regularidade no Hospital Regio-

1991-1992 – José Antônio Braga da Silva

nal da Asa Sul. Em 1979, as reuniões passaram a ser feitas
no Hospital Presidente Médici, atualmente chamado Hos-

1993-1994 – Luiz Fernando Scoli

pital Universitário de Brasília. Em 1980 foram transferidas

1995-1996 – Ana Patricia de Paula

para o Hospital de Base do Distrito Federal. Em 1985, as

1997-1998 – Luis Piva Junior

reuniões passaram a ocorrer na Associação Médica de Bra-

1999-2000 – Rogério da Silva Amaral

sília (AMBr). Desde então, as reuniões aconteceram com
maior frequência na AMBr, mas também em alguns restaurantes. Atualmente, acontecem no Hotel Windsor Brasília,
da Asa Norte.
A seguir, temos uma linha do tempo com alguns mar-

2001-2002 – Carlos Eduardo de Carvalho Lins
2003-2004 – Hellen Mary da Silveira de Carvalho
2005-2006 – Gustavo de Paiva Costa
2007-2008 – Licia Maria Henrique da Mota

cos históricos da nossa SRB e o quadro com seus presiden-

2009-2010 – Rodrigo Aires Correa Lima

tes. Esta linha do tempo estará em constante atualização,

2011-2012 – Robson Granja Cardoso

para que o tempo não nos faça esquecer, mas sempre nos
traga à memória as conquistas da reumatologia no DF e

2013-2014 – Cleandro Pires de Albuquerque

nos instigue para voos ainda mais altos. A história não

2015-2016 – Ana Patricia de Paula

pode ser perder!

2017-2018 – Luciana Feitosa Muniz
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Criação da Sociedade
Brasiliense de Reumatologia.

1971
1976

Ano Mundial do Reumatismo, sendo lançado o selo
comemorativo em Brasília, além de várias atividades
realizadas no DF alusivas ao evento.
Publicado no Diário Oficial da União o Estatuto da
Sociedade, que tornou-se de fato e de direito legalizada.

Presidente do Congresso:
Lucia Maria Gonçalves de Macedo

Presidente: Licia Maria Henrique
da Mota

XIII Jornada Centro-Oeste
Presidente da Jornada: Helenice
Alves Teixeira Gonçalves

XVIII Jornada Brasileira de
Reumatologia e Jornada
XIV Centro-Oeste
Presidente da Jornada:
Ana Patrícia de Paula

2008
2010

XXXIII Congresso Brasileiro de
Reumatologia

Presidente da Jornada: Lucia
Maria Gonçalves de Macedo

2003
2005

Sede oficial na Associação Médica
de Brasília, na Asa Sul. Atualmente,
a sede persiste na AMBr, que agora
localiza-se no Setor de Clubes
Esportivos Sul.

VI Jornada Brasileira de
Reumatologia e III Jornada
Centro-Oeste

1992
2001

Criação de nova
logomarca e do
primeiro site da SRB

Criação da primeira logomarca.

1977
1981

XIX Congresso Brasileiro de
Reumatologia

Mudança do nome para Sociedade
de Reumatologia de Brasília.

I Encontro GO-DF de Reumatologia. Encontro
já tradicional entre as regionais Goiás e
Distrito Federal, que acontece anualmente até
os dias atuais. Os Estados se alternam para
sediar o evento.

2016
2017

Revitalização da logo e
criação do novo site da SRB
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Homenagem

Dra. Helenice Alves
Teixeira Gonçalves
Por Dra. Lúcia Gonçalves Macedo
Médica reumatologista.

Corajosa e sempre otimista,
enfrenta com muita determinação as vicissitudes da
vida profissional e pessoal,
seguindo à risca o que diz
um poema do seu conterrâneo Gonçalves Dias:

“Viver é lutar.
Se o duro combate
Os fracos abate,
Aos fortes, aos bravos,
Só pode exaltar.”

A Dra. Helenice Alves Teixeira Gonçalves é considerada
por todos os que a conhecem como uma pessoa tranquila, sagaz, solidária e atenta a tudo o que se relaciona com a Medicina, especialmente com a Reumatologia. Sempre se destacou
entre os colegas pelo companheirismo e comprometimento
com os problemas dos pacientes, sendo dedicação o seu lema
de vida.
Nascida em São Bento, Maranhão, veio para Brasília em
janeiro de 1970, tendo optado por fazer Residência em Reumatologia no 1º Hospital Distrital, o atual Hospital de Base,
embora tenha sido habilitada, também, para o Serviço do Professor Luiz Verztman, no Hospital dos Servidores do Estado
do Rio de Janeiro, de grande prestígio nacional. Sabe Deus os
motivos de tal escolha, mas só assim tivemos o privilégio de
tê-la como a primeira residente de Reumatologia do Distrito
Federal.
Após a Residência Médica no Hospital de Base, fez mais
um ano de treinamento em Ortopedia e Fisioterapia no Hospital Sarah Kubitscheck e trabalhou como staff concursada
no Hospital Universitário de Brasília, chamado naquela época
Hospital Presidente Médici.
Em 1974 casou-se com o arquiteto paulista José Luiz
Gonçalves, com quem teve dois filhos: Carolina, professora
de Educação Física e Luiz Guilherme, formado em Relações
Internacionais, que são o grande orgulho dessa mãe tão amorosa. O casamento levou-a para São José do Rio Preto (SP) e
depois para a cidade de São Paulo. Por um ano foi estagiária
no Serviço do Prof. William Chahade no Hospital do Servidor
Público onde, além dos conhecimentos científicos, fez inúmeros amigos.
Sempre à procura de se aprimorar cientificamente, em
1975 foi estagiar no Serviço do Prof. Florien Delbarre em Paris.
Obteve o título de Assistente Estrangeira com a tese: Critères
pour le diagnostique des maladies du collàgene. Neste Serviço
se dedicou também ao aprendizado de artroscopia diagnóstica do joelho, sendo pioneira na aplicação desta técnica no
Distrito Federal.
De volta ao Brasil, trabalhou no Hospital Sarah Kubitscheck até 1980, dedicando-se integralmente à Reumatologia.
Entretanto, em 1982, retorna a Paris para estagiar no Serviço
do Prof. Charles Menkès, no Hôpital Cochin, onde aprendeu
a técnica da sinoviórtese com ácido ósmico, colocando-a na
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prática clínica quando voltou para o Hospital de Base. Realizou um trabalho com 100 casos de sinoviórtese de joelho,
juntamente com um grupo de reumatologistas de Brasília,
publicado na Revista Brasileira de Reumatologia em 1990.
Foi preceptora do Programa de Residência, Presidente da
Comissão de Residência Médica e Chefe da Unidade de Reumatologia do Hospital de Base, exercendo estas funções sempre com muita dedicação e brilhantismo. Em 1981, presidente
da V Jornada Brasileira de Reumatologia (III do Centro-Oeste),
e, mais recentemente tornou-se membro da Academia Brasileira de Reumatologia.
Em 1995 foi cedida pela Secretaria de Saúde do DF ao Ministério da Saúde, onde iniciou um trabalho de conscientização da Importância das Doenças Reumáticas no Brasil e no
mundo, atuando como Coordenadora Nacional do Programa
de Educação e Controle das Doenças Reumáticas. Juntamente com o Comitê Assessor criou: 1 - A Padronização do Primeiro Agente Biológico para a Artrite Reumatoide (Remicade®);
2 - Educação Continuada para Médicos da Atenção Primária
com Prevenção e Diagnóstico Precoce; 3 - O Dia Nacional de
Luta Contra o Reumatismo, em 30 de outubro; 4 - O Primeiro
Estudo Nacional Epidemiológico para Artrite Reumatoide no
Brasil, que evidenciou acometimento em 1% da população.
A partir do ano 2000 esteve envolvida com o estudo clínico e epidemiológico da osteoporose, com vários trabalhos
publicados. Coordenou o Programa de Prevenção e Diagnóstico da Osteoporose e o Programa de Atenção Integral à Saúde do Idoso da Secretaria de Saúde do DF. Em meio a toda
essa polivalência, a Dra. Helenice ainda conseguiu obter, por
concurso, o título de especialista em Fisiatria e em Acupuntura, especialidades que exerceu como complemento à Reumatologia.
Em 2015 se aposentou, deixando um legado inestimável
para a nossa especialidade e uma referência para todos nós.
Parafraseando o papa Francisco, a Dra. Helenice utiliza
“os obstáculos para abrir janelas para a inteligência” e eu
acrescentaria, janelas de oportunidades para melhor servir
ao próximo.
A Reumatologia brasileira muito lhe deve e lhe agradecemos o privilégio de estar sempre perto de nós.

Informações úteis no DF

Informações da Coordenação de
Reumatologia - SES/DF
Primeiro gostaria de cumprimentar a todos os colegas, em
especial à presidente, Dra. Luciana Muniz, e também à diretoria, pelo profícuo início da gestão da SRB, que gentilmente
cederam um espaço nesta revista, que usarei para comunicados referentes à Coordenação da Reumatologia.
A Secretaria de Saúde do DF está propondo algumas mudanças no seu funcionamento, que com certeza terão impacto em nossa especialidade. As duas principais apresentadas
para as coordenações de todas as especialidades são: a mudança na forma de atendimento da atenção primária, baseada
na ampliação da cobertura do Programa de Saúde da Família,
a regulação ambulatorial apenas das consultas ambulatoriais
de primeira vez dentro da SES/DF e uma maior descentralização na administração das Regiões de Saúde do DF.
Destaco que são propostas iniciais, que dependem de
uma série de condições para sua implementação de fato. Contudo, muitas dessas mudanças já foram aprovadas e estão em
curso; devem, portanto, mudar em alguns aspectos a forma
de atendimento, sobretudo dos médicos contratados pela
SES/DF e os planos estratégicos dentro das especialidades, em
particular na sua interação com a atenção básica.
No que tange à nossa especialidade em relação a esse
assunto, já foram enviados alguns documentos para a SES/DF
que serão foco de uma discussão mais detalhada com todos
Reumatologistas posteriormente. Tais documentos foram enviados previamente para que os reumatologistas da SES/DF
opinassem antes de sua publicação. Dentre esses documentos enviados destacam-se: um mapeamento aproximado do
número de médicos lotados na Reumatologia da SES/DF e o
número de vagas disponibilizadas para consultas de primeira vez e dentro da especialidade; uma cartilha de orientações
da atenção primária para Reumatologia (este documento foi
adaptado do caderno do Ministério da Saúde onde houve a
participação desse coordenador e da SBR através do Dr. Geraldo Castellar) e a confecção de uma ficha de triagem de encaminhamento para Reumatologia. Relembro que todos esses
documentos e dados da Secretaria obtidos serão rediscutidos
com todos os reumatologistas do DF em uma nova oportunidade, que será comunicada por esta Coordenação direta-

mente para os reumatologistas da SES/DF e via Sociedade de
Reumatologia de Brasília.
Outras mudanças ocorridas recentemente na SES/DF:
Os pacientes com lúpus eritematoso sistêmico já podem
procurar diretamente a farmácia de alto custo levando a documentação necessária para liberar sem ter que ligar no número 160 para agendar a avaliação da farmácia. Esse acordo foi
realizado entre a Farmácia e a Coordenação da Reumatologia.
O biológico Remicade®, que estava sendo comprado e
fornecido pela SES/DF quando o paciente não preenchia os
protocolos do Ministério da Saúde, foi substituído automaticamente pelo biossimilar Rensima®, por decisão exclusiva
da SES/DF após licitação de preço, sem que houvesse participação das coordenações de especialidades que prescrevem
tal medicação. Assim, os pacientes que saírem da indicação
dentro do protocolo do Ministério da Saúde automaticamente estarão recebendo o Rensima® e não mais o Remicade®. Caso
o paciente volte a se enquadrar dentro dos protocolos do Ministério da Saúde (dentro do CID e da dose prevista pelo peso)
ele voltará a receber o Remicade®.
Um cordial abraço,

Dr. Rodrigo Aires Corrêa Lima

CRM/DF 11.829.
Coordenador da Reumatologia SES/DF (Secretaria Estadual da
Saúde do Distrito Federal);
Reumatologista MEC (Ministério da Educação e Cultura) e SBR
(Sociedade Brasileira de Reumatologia);
Preceptor da Residência Médica em Reumatologia HBDF (Hospital de Base do Distrito Federal);
Membro da SRB, SBR e PANLAR;
Membro dos grupos GECAP, TUI (Treat to Target Ultrassonography Initiative);
Ex-Presidente da SRB (Sociedade de Reumatologia de Brasília);
Membro das Comissões de Esclerose Sistêmica e Imagem da
SBR;
Ambulatórios de artrites iniciais, esclerose sistêmica inicial/
síndromes esclerose sistêmica-símilie iniciais, espondiloartrites,
ultrassonografia em reumatologia;
Doutorando pela FM-UnB.
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Convidado especial

Biossimilares:
desvendando a
nova realidade
Profa. Dra. Adriana Maria Kakehasi

Professora Adjunta de Reumatologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.

Introdução
Milhões de pacientes em todo o mundo se beneficiam do
tratamento com medicações biológicas em diferentes doenças graves, como artrite reumatoide (AR), espondilite anquilosante, doença de Crohn, psoríase e artrite psoriásica, esclerose
múltipla, dislipidemia, neutropenia e certos tipos de neoplasias. Inúmeros novos produtos biológicos estão sendo testados em ensaios clínicos humanos no mundo todo ou estão em
avaliação pelas agências reguladoras.
Infelizmente, o custo representa uma barreira para muitos países e sistemas de saúde que não têm como arcar com
os valores consideráveis desses medicamentos, muitas vezes
empregados por tempo prolongado ou até mesmo indefinidamente. Uma das formas de minimizar esse custo substancial e beneficiar uma maior proporção de pessoas pode ser a
disponibilidade dos “biossimilares”.
Por definição, um biossimilar é um biológico que é aprovado após a demonstração de que é altamente semelhante
a um produto biológico inovador (produto referência), e não
tem diferenças clinicamente significativas em termos de qualidade, segurança e eficácia.1 Não é idêntico ao inovador e
somente pequenas diferenças são permitidas em produtos
biossimilares, desde que não clinicamente significativas.
Um biossimilar só é produzido após a comprovação do
fim do período de patente e somente pode ser comercializado com a autorização das autoridades reguladoras. Patente
é uma palavra originada da expressão latina “litterae patentes”, que significa “carta aberta”. A observação do significado
é importante, pois traduz o sentido original da sua criação
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e instituição como regra mundial. A patente é um título de
propriedade temporária outorgada pelo Estado aos seus
inventores e, apesar de criticado, garante a transferência
do conhecimento do inventor para outros interessados em
produzir e comercializar aquele produto, pois, terminado o
prazo da patente, pode-se utilizar as informações constantes
do pedido de patente e o caminho para a cópia está aberto.2
No passado, com receio de terem suas invenções copiadas,
muitos inventores e pesquisadores guardavam para si grandes descobertas, privando o mundo de conhecimento e benefício. É um direito de exclusividade internacional e cada
país tem sua regulamentação. No Brasil, a lei nº 9.279, de 14
de maio de 1996, regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Para a indústria farmacêutica, no Brasil e
nos Estados Unidos, a patente é concedida por até 20 anos.
Uma vez expirada a patente e aprovado um medicamento
biossimilar, espera-se que ele forneça os mesmos efeitos terapêuticos que os produtos biológicos inovadores, a um custo
menor. Em junho de 2015 a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) aprovou o biossimilar do infliximabe, por
análise de comparabilidade. Diante desse cenário, vamos discorrer sobre algumas questões relevantes sobre os biossimilares no Brasil.

Processo de produção
dos biológicos
As versões genéricas de pequenas moléculas são produzidas através de vias sintéticas químicas estabelecidas. Uma vez
que é possível conhecer a estrutura química exata dos farmo-

químicos, elas podem ser facilmente duplicadas e o produto
final é altamente previsível, ou seja, idêntico ao produto inovador. Já os produtos biológicos são moléculas grandes e apresentam uma complexidade intrínseca à sua própria natureza
biológica. Por isso, é impossível definir de forma completa todas as características físico-químicas de um produto biológico,
considerando que elas também podem variar de acordo com a
técnica de produção empregada.3
O processo de fabricação do originador biológico é propriedade da empresa que o desenvolveu e é desconhecido
para o fabricante do biossimilar. Logo, o patrocinador do biossimilar deve desenvolver seu próprio processo de fabricação.4
Os estágios de produção de um agente biológico envolvem
tipicamente a inserção do gene da proteína desejada no material genético de uma célula viva, chamada de célula-mãe.
Essas células são cultivadas e passam a sintetizar e secretar
o produto biofarmacêutico, que é então separado a partir do
meio de cultura, purificado e embalado para comercialização
(figura 1).
CLONAGEM E EXPRESSÃO

Sequência
DNA alvo

Sequência do DNA
inserido em plasmídeo

Sistema de expressão
celular com DNA alvo

PRODUÇÃO E PURIFICAÇÃO
Expansão
celular

Produção em
biorreator

Filtração e
centrifugação

Purificação

Caracterização e
estabilidade

Figura 1. Processo de produção de produtos biossimilares. Plasmídeos
são moléculas extracromossômicas circulares duplas de DNA capazes
de se reproduzir independentemente do DNA cromossômico.

Estas proteínas são muito sensíveis às condições de síntese e manipulação. Durante o processo de produção e armazenamento podem se formar agregados de proteínas, formas
isomerizadas ou oxidadas, e isso pode afetar tanto a estrutura
como as propriedades de ligação dos produtos biológicos.5

Regulamentação brasileira
para biossimilares
Da mesma forma que o Food and Drug Administration
(FDA) nos Estados Unidos e a European Medicines Agency
(EMA) na Europa, no Brasil a regulamentação de registro de
medicamentos biológicos é de responsabilidade da ANVISA,
ligada ao Ministério da Saúde, e está descrita na Resolução
da Diretoria Colegiada (RDC) nº 55 de 16 de dezembro de

2010.6 As três agências convergem nas regras mais importantes e todas estabelecem que as diferenças entre o biossimilar e o produto original devem ser analisadas nos seus
aspectos de qualidade, eficácia e segurança.
Essa RDC define como produto biológico novo o “medicamento biológico que contém molécula com atividade
biológica conhecida, ainda não registrado no Brasil e que tenha passado por todas as etapas de fabricação (formulação,
envase, liofilização, rotulagem, embalagem, armazenamento,
controle de qualidade e liberação do lote de medicamento
biológico novo para uso)”. Também chamado de biológico
de referência ou produto inovador, é o primeiro a ser registrado por uma companhia farmacêutica e é “protegido” pelas
regras de patente.
O produto biológico, que mais frequentemente é denominado biossimilar, é o “medicamento biológico não novo
ou conhecido que contém molécula com atividade biológica
conhecida, ja registrado no Brasil e que tenha passado por
todas as etapas de fabricação (formulação, envase, liofilização, rotulagem, embalagem, armazenamento, controle de
qualidade e liberação do lote de produto biológico para uso).
Ainda segundo a RDC 55/2010, para o registro de um
medicamento biológico (biossimilar) é necessária aprovação
pela via de desenvolvimento por comparabilidade, que é “a
via regulatória que podera ser utilizada por um produto biológico para obtenção de registro junto à autoridade regulatória, na qual foi utilizado o exercício de comparabilidade em
termos de qualidade, eficácia e segurança, entre o produto
desenvolvido para ser comparável e o produto biológico
comparador”.
A RDC 55/2010 está de acordo com a orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que estabelece para a
aprovação de biossimilares a necessidade de uma “avaliação
de similaridade” entre o candidato biossimilar e o produto de
referência. O exercício de biossimilaridade consiste num dossiê de dados de estudos analíticos, funcionais, não clínicos e
clínicos.
Depois da descrição das características da molécula candidata a biossimilar, o exercício de comparabilidade é realizado
em etapas:
1. Comparabilidade da qualidade (comparabilidade físico-química e biológica)
2. Comparabilidade não clínica (estudos não clínicos comparativos)
3. Comparabilidade clínica (estudos clínicos comparativos)
Enquanto os requisitos para a aprovação de um produto
biológico novo têm ênfase nos estudos de fases I, II e III do desenvolvimento clínico, o desenvolvimento de um biossimilar
envolve maior ênfase na fase não clínica (físico-químico, biológico, e animal) (figura 2).7
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Convidado especial
gias cruciais para a prescrição segura desses medicamentos.10
Uma ferramenta importante para rastrear o uso de um medicamento é o seu non-proprietary name (INN), distinto para
cada medicamento e instituído pela OMS em 1953. Esse sistema não é capaz de diferenciar entre o inovador e o biossimilar. Principalmente nos casos de eventos adversos, é desejável
que possamos identificar o produto administrado, seja ele
inovador ou biossimilar.

Estudos
clínicos

Agências reguladoras de diferentes países estão criando
seus próprios esquemas de nomenclatura para biossimilares.
O Therapeutic Goods Administration (TGA) da Austrália planeja adicionar uma segunda palavra compreendendo o prefixo
sim - seguido por uma sílaba de fantasia única para cada biossimilar.11

FC/FD

Pré-clínica

Caracterização biológica

Analítica

Desenvolvimento

Caracterização físico-química
Figura 2. Requisitos regulatórios de dados para aprovação de novos
biológicos e biossimilares. Enquanto o desenvolvimento dos biológicos
inovadores tem maior ênfase nos estudos clínicos, os biológicos biossimilares precisam comprovar de forma inequívoca as semelhanças
físico-químicas e biológicas, estando dispensados dos estudos de fase
II para definição de dose. Adaptado de Alten R, Cronstein RN. Semin
Arthritis Rheum. 2015;44:S2-S8.

Em geral, são necessárias duas fases de estudos clínicos:8
Fase 1: estudo para demonstrar farmacocinética semelhante (como um medicamento se move através do corpo) e
farmacodinâmica (efeito do medicamento no corpo).
Fase 2: estudo fundamental para demonstrar eficácia semelhante, segurança e imunogenicidade em relação ao biológico inovador.
O objetivo do estudo principal é demonstrar que não existem diferenças clinicamente significativas entre o biossimilar
proposto e o biológico de referência em termos de eficácia,
segurança e imunogenicidade, ou seja, não é nem inferior
nem superior ao medicamento biológico inovador.1 Deve ser
realizado em uma população que seja sensível o suficiente
para detectar diferenças clinicamente significativas entre o
biossimilar proposto e o produto de referência, se houver diferenças.9 Os ensaios clínicos de biossimilares geralmente são
realizados com um design paralelo ao invés de um projeto
cruzado. Numa concepção paralela, os sujeitos são aleatorizados para um dos dois grupos de tratamento e seguem nesses
grupos até o final do período de observação.

Desafios: nomenclatura,
extrapolação e intercambiabilidade
Devido à complexidade e crescente número de biossimilares, acompanhar e rastrear o uso dos produtos são estraté-
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Nos EUA, o esquema de nomeação indicará a relação entre o produto e a fonte pelo sufixo.12 Os produtos biológicos
aguardando aprovação devem propor ao FDA até 10 sufixos
dos quais a agência poderia escolher. O sufixo proposto deve:
• Ser único;
• Ser desprovido de significado;
• Ser de quatro letras minúsculas, das quais pelo menos
três são distintas;
• Ser anexado ao nome do núcleo com um hífen;
• Estar livre de barreiras legais que restringiriam seu uso.
A orientação do FDA, “Nomeação não proprietária de produtos biológicos”, recomenda que os medicamentos originais
aprovados anteriormente também tenham sufixos e notas
que distinguem sufixos distintivos que devem ajudar a minimizar a substituição inadvertida de quaisquer produtos que
ainda não foram determinados como sendo intercambiáveis.
São exemplos desse sistema os quatro biossimilares aprovados até o momento: filgrastim-sndz, infliximab-dyyb, etanercept-szzs e adalimumab-atto.
A extrapolação de indicações ocorreu para os biossimilares que utilizamos em reumatologia. Quando o medicamento é aceito como medicamento biossimilar é justificado que
faça referência aos dados clínicos obtidos a partir da experiência adquirida com o medicamento de referência. A justificação científica para extrapolação deve abordar: mecanismo
de ação; farmacocinética e biodistribuição; imunogenicidade;
diferentes toxicidades esperadas; e quaisquer outros fatores
que possam afetar a segurança e eficácia.13
A intercambiabilidade ou permutabilidade é o termo que
define que o biossimilar pode produzir o mesmo resultado
clínico que o produto de referência em qualquer paciente e,
quando é administrado mais de uma vez para um indivíduo,
o risco em termos de segurança ou eficácia entre a utilização do biossimilar e o produto de referência não é superior
ao risco de utilização continuada do produto de referência.
Talvez essa seja a definição mais desafiadora do momento,
devido ao tamanho e complexidade dos biológicos, e porque
o padrão de biossimilaridade engloba moléculas que não são

átomo a átomo idênticas ao medicamento de referência. Em
janeiro de 2017, o FDA publicou um projeto de orientação
para intercambiabilidade (Section 351(k)(4) of the Public Health
Service Act).14 O documento contém uma visão das considerações científicas importantes na demonstração de permutabilidade de um produto biológico. Em resumo, um produto
poderá receber a designação de biossimilar se:
A) o produto biológico:
(I) é biossimilar ao produto de referência; e
(II) pode ser esperado produzir o mesmo resultado clínico
que o produto de referência em qualquer paciente; e
B) para um produto biológico que é administrado mais do
que uma vez a um indivíduo, o risco em termos de segurança
ou eficácia diminuída de alternar ou alternar entre a utilização
do produto biológico e o produto de referência não é maior
do que o risco de utilizar o produto de referência sem essa
alternância ou comutação.
Na prática, além de demonstrar a biossimilaridade, a
orientação espera que um candidato biossimilar terá de fazer
um ou mais “estudos de comutação”.
Um estudo de comutação (intercambiabilidade) deve
avaliar as alterações no tratamento que resultem em duas
ou mais exposições alternadas (intervalos de comutação) ao
produto intercambiável proposto e ao produto de referência.
Um estudo apropriado seria aquele com um período inicial
de tratamento com o produto de referência, seguido de um
período aleatório de dois braços - um braço incorporando a
comutação entre o produto permutável e o produto de referência (braço de troca) e o outro como braço que recebe
apenas o produto de referência (braço sem comutação). Uma
representação resumida do desenho de um estudo de intercambiabilidade é mostrada na figura 3.
Período 1

Período 2: Permutas
Produto referência

Pacientes
com doença
ativa: todos
incluídos para
período inicial
com produto
referência

Biossimilar

Produto
referência

Biossimilar

≥3
meias-vidas
Randomização
1:1

Permuta

Permuta

Figura 3. Desenho simplificado de estudo para declaração de intercambiabilidade de um produto biossimilar segundo o projeto de orientações do Food and Drug Administration (FDA). Deverá contemplar pelo
menos três permutas (trocas), incluindo o período inicial em que todos
os pacientes devem receber o produto de referência. O último intervalo de comutação deve ser do produto de referência para o produto
intercambiável, e a duração da exposição ao produto intercambiável
deve ser suficientemente longa para permitir o washout do produto de
referência (isto é, pelo menos três ou mais meias-vidas).

Conclusões
A base para a demonstração da biossimilaridade utiliza
uma extensa caracterização estrutural e funcional associada
aos dados clínicos para lidar com a incerteza residual e assegurar que não existam diferenças clinicamente significativas
entre o produto biossimilar e o seu produto de referência
em termos de segurança, qualidade e eficácia. Espera-se
que a disponibilidade dos biológicos biossimilares permita
estender os benefícios desses medicamentos para cada vez
mais pacientes que deles necessitem.
O marco regulatório brasileiro para os produtos biológicos, tanto inovadores quanto biossimilares, está bem
desenvolvido. Os próximos passos para completar a regulação desses produtos estão na elaboração de guias específicos de nomenclatura e o aperfeiçoamento da farmacovigilância.
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A osteoartrite (OA) é considerada a doença articular crônica
de maior prevalência entre a população, sendo a primeira causa
de dor e limitação funcional entre adultos e idosos.1 Estima-se
que até 67% da população geral acima de 55 anos apresente
sinais radiográficos de osteoartrite,2 sendo esta condição até
duas vezes maior entre mulheres que homens.3
O acometimento das mãos pela OA acarreta importantes
restrições funcionais, como dor intermitente associada ao
movimento e/ou sustentação de cargas, rigidez articular após
períodos de inatividade e restrições de mobilidade que dificultam ou impossibilitam a execução de atividades laborais,
de manutenção do lar, recreação e autocuidado.4
Observa-se que a articulação carpometacárpica (CMC)
do polegar figura entre as mais acometidas, correspondendo
a 8% de todos os casos de OA diagnosticados.5 Embora de
menor prevalência quando comparada a manifestações da
doença em joelhos e articulações interfalangianas distais,6 o
acometimento da CMC ocasiona severas restrições funcionais
devido à limitação da função preensora das mãos.
Apesar de não existir um consenso sobre sua etiologia,
acredita-se que o desgaste e consequentes alterações morfológicas desta articulação tenham como principais fatores
os desequilíbrios biomecânicos resultantes de instabilidades
músculo-ligamentares e a execução de atividades repetitivas
envolvendo preensões de precisão e força.7
Dentre as hipóteses consideradas, a estabilização articular
precária é o principal fator de desequilíbrio biomecânico causador da OA do polegar, pela frouxidão do ligamento oblíquo
anterior e hiperextensão da articulação metacarpofalangiana
do polegar. Tal desequilíbrio pode originar-se devido à predisposição genética, trauma, alterações hormonais ou como
consequência do processo de envelhecimento.8
Este desequilíbrio ocasiona maior pressão sobre a articulação CMC, cujos ligamentos não dispõem de estabilidade suficiente e progressivamente modificam a distribuição de carga
sobre sua superfície,1 causando não apenas o desgaste desta
articulação, mas alterações no padrão de ativação e contração
muscular,9 perda do alinhamento articular entre o primeiro
metacarpo e o trapézio e a instalação de deformidades.7
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Figura 1. Hiperextensão da articulação metacarpofalangianas do polegar e consequente deslocamento do primeiro metacarpo. Observa-se
ainda redução do primeiro espaço interdigital (A). A maior mobilidade
articular associada à substituição dos músculos flexores e abdutores
pelo adutor do polegar potencializa a sobrecarga da articulação CMC
do primeiro dedo, principalmente durante a preensão de objetos (B).

Tratamento da osteoartrite
O tratamento conservador não farmacológico da osteoartrite da articulação CMC consiste na combinação de exercícios, educação do paciente e uso de tecnologias assistivas
para promover suporte e proteção da articulação acometida.10
Entre as modalidades terapêuticas utilizadas para o tratamento conservador da AO do polegar, o uso de órtese é um
dos principais recursos indicados, presentes nos consensos de
tratamento da doença da EULAR e do Colégio Americano de
Reumatologia.

Órteses na osteoartrite do polegar
As órteses são recursos utilizados por terapeutas ocupacionais para promover um melhor suporte articular, reduzir a
dor e aperfeiçoar o desempenho funcional do paciente com
AO.11
As indicações mais comuns concentram-se sobre o controle da dor e redução da rigidez matinal, situações pós-operatórias, e sobretudo para o suporte mecânico das articulações
acometidas, favorecendo o movimento articular e funcionalidade durante a realização de atividades onde a combinação
entre alinhamento articular, imobilização e aplicação de for-

ças de preensão são necessárias.
Dado o caráter singular da articulação CMC do polegar,
uma articulação que permite movimentação em vários planos
e adoção de diferentes tipos de posicionamento, a indicação
de órteses constitui um desafio para todos os profissionais
que atuam junto a este paciente, uma vez que a depender do
objetivo a ser alcançado e do tipo de acometimento, diversos
modelos podem ser utilizados.

Figura 3. A alteração no padrão de preensão utilizado para a escrita
pode ser modificado por ambos os modelos ilustrados. No entanto, observa-se o impacto significativo da restrição aos movimentos do punho
ocasionado da órtese longa e consequente dificuldade de desempenho
da atividade.

Apesar de existirem diversos modelos de órteses pré-fabricadas e destes serem úteis e suficientes em alguns casos,
uma análise individualizada com a confecção de órteses sob
medida pode favorecer a adesão ao tratamento, melhorar o
desempenho funcional e garantir a estabilidade da articulação. Cabe ao terapeuta ocupacional avaliar as necessidades
do paciente, as atividades e ocupações que este desempenha em seu cotidiano e principalmente sua disposição para
utilizar órteses. Devido ao impacto da OA do polegar sobre
a participação e desempenho do paciente em atividades de
autocuidado, laborais e de lazer, é importante que exista uma
parceria entre o médico reumatologista, a equipe de reabilitação e o paciente, de forma a se obter maior efetividade com
a intervenção.
Figura 2. Diferentes modelos de órteses utilizadas para a estabilização
da articulação CMC do polegar. As órteses podem ser pré-fabricadas
ou confeccionadas sob medida, utilizando-se materiais rígidos (como
termoplástico de baixa temperatura) ou flexíveis, como lona ou neoprene.

Em geral, observa-se que a necessidade de estabilização e
alinhamento articular é preconizada durante a construção de
órteses para pacientes com OA da CMC. Apesar da diversidade
de modelos, materiais e estratégias de raciocínio clínico envolvidos em sua elaboração, a manutenção do primeiro espaço
interdigital e estabilização da articulação CMC – muitas vezes
com envolvimento de articulações adjacentes – são os principais objetivos terapêuticos das órteses para esta condição.12
O raciocínio clínico utilizado para a prescrição de uma
órtese envolve as necessidades de cada caso, podendo uma
mesma órtese ser indicada para múltiplos objetivos,13,14 ou um
mesmo caso requerer diferentes tipos de órtese. Embora não
existam estudos conclusivos sobre a dosagem ou período de
utilização recomendado, as evidências apontam que o uso da
órtese durante a realização de atividades de vida diária resulta
em significativa redução da dor e melhora da função manual
de pacientes com OA da CMC do polegar.15
McKee e Rivard16 observam ainda que a as percepções e
objetivos apresentados pelo paciente devem guiar o processo de seleção e fabricação da órtese, uma vez que a mesma
deverá ser adaptar ao estilo de vida do paciente, sobretudo
durante seu uso prolongado.
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Frequentemente, em nossos compromissos de atualização profissional, somos levados a conhecer muitos lugares que não são constantes em nossas listas de desejos.
Assim aconteceu comigo com relação à Andaluzia, uma
comunidade autônoma no sul da Espanha.
O pretexto de minha visita a essa região foi o 8° Congresso Internacional de Autoimunidade, que aconteceu entre 9 e 13 de maio de 2012, na cidade de Granada,
Espanha.
Essa região foi a primeira a receber a expansão
do Império Otomano na Península Ibérica e a acolher os
muçulmanos com sua religião, cultura e tradição moura, deixando aí suas características indeléveis. Resolvi,
ao término do congresso, estender a viagem e conhecer melhor três cidades que, surpreendentemente, constituem patrimônios culturais da humanidade concentrados nessa região: Granada, Córdoba e Sevilha.

Granada
Situada aos pés da Serra Nevada, Granada foi a primeira cidade da península a ser ocupada pelo Império
Otomano, que aí fixou sua sede. A cidade é dominada
pelo belo Palácio, conhecido como Alhambra. O palácio
apresenta uma imponente arquitetura mourisca, onde
o esmero no trabalho artesanal compensa a falta de materiais nobres em seu acabamento. Um fato curioso é que,
de uma de suas salas, Cristóvão Colombo recebeu a permissão e o financiamento necessários para empreender
sua expedição e descobrir as Américas.
O complexo de Alhambra conta, também, com a Fortaleza Generalife e, junto ao bairro de Albacin, compreende o sítio tombado pela UNESCO, conferindo o título de
Patrimônio Cultural da Humanidade. Não é à toa que
Alhambra chegou a ser candidata a uma das sete maravilhas do mundo!

Córdoba
Cidade dominada por sua mesquita, atual catedral.
Esta edificação foi, inicialmente, um templo cristão,
posteriormente transformada em mesquita com a ocupação moura. Naquela época foram construídas as 900
colunas de pedras nobres nas cores vermelho e branca, mostrando uma impressionante amplidão e beleza
estética. Chegou a ser considerada uma das maiores
mesquitas fora do Oriente Médio. Novamente tornada
catedral, após a expulsão dos mouros pelos reis cató-

licos Izabel I, de Castela, e Fernando II, de Aragão, em
1490. No entanto, esta magnífica construção nunca perdeu seus ares de mesquita. Ao redor da catedral espalha-se a cidade antiga, com suas ruelas e prédios em tons
vermelhos, onde concentram-se lojas e bares com animada vida noturna. Estamos diante de outro Patrimônio Cultural da Humanidade.

Sevilha
Capital da Andaluzia, e sua maior cidade, ela guarda a cultura flamenga na sua essência. Aqui, admiram-se a dança flamenga e as famosas touradas. Um de
seus monumentos, a Plaza de Toros, é a mais antiga da
Espanha. Concordando-se, ou não, com esta famosa
tradição, o espetáculo da tourada tende a ser mais condescendente quando se coloca significado cultural ao
espetáculo. Desde a época da dominação moura, o touro
representava os invasores e, como tal, tinham que ser desafiados, molestados e, por fim, mortos, ritual expresso
nesse espetáculo. Quanto à dança flamenga, esta domina as noites de Sevilha. Em grande parte dos bares e
restaurantes, a certa hora da noite, ocupa-se um pequeno tablado ou arrastam-se as mesas e cadeiras, e aí uma
apresentação de dança flamenga acontece, seja com a
participação de dançarinos experientes, garçons, ou frequentadores e curiosos turistas. A cidade das laranjeiras é dominada pela Alcazar, um complexo palaciano
composto por diferentes edificações de distintas épocas.
A mais antiga remonta ao assentamento do Império Romano nos anos anteriores à Era Cristã. Neste complexo urbano encontra-se uma basílica com a sepultura de São
Isidoro, que foi arcebispo de Sevilha por três décadas e
faleceu no ano de 636 d.C, padroeiro da cidade. A basílica, o Alcazar, antiga fortificação moura, e o arquivo
das Índias, constituem Patrimônio Cultural da UNESCO.
Além de tamanha significância histórica e cultural,
comprovada pelos três tombamentos da UNESCO, a Andaluzia também expressa o que há de mais característico na Espanha, vivas cores, distinta culinária, belos
templos e palácios. As cores dos filmes de Almodóvar,
o cineasta espanhol mais cultuado da atualidade, estão presentes ali. A dança flamenga, as comidas típicas
como o Jamon e Tapas, a Sangria e o Jerez, característico
vinho espanhol, nasceram ali. Por fim, a região da Andaluzia é onde a Espanha é mais Espanha.
A meu ver, uma viagem inesquecível!
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Desafio capital

Qual o diagnóstico?
Por Dra. Hellen de Carvalho
Médica reumatologista.

 Paciente com 26 anos, quadro de 12 anos de evolução.
 Encaminhado pela ortopedia para avaliação.
 Ressonância nuclear magnética esclareceu o diagnóstico.
 Paciente reencaminhada à ortopedia para tratamento cirúrgico.

*Resposta na página 27

Jogo das 7 diferenças
Por: Dra. Ana Paula Gomides
Médica reumatologista.

Revisado por Dr. Bruno Angelo de Castro Drummond, médico radiologista, Infinita Diagnósticos por Imagem.

Analise as alterações nas 7 imagens representativas de vértebras lombares e correlacione com os possíveis diagnósticos.

*Resposta na página 27
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Reumato do bem
Por Dra. Luciana Feitosa Muniz
Médica reumatologista.

“Você nunca sabe que resultados
virão da sua ação. Mas se você não
fizer nada, não existirão resultados.”
Mahatma Gandhi

Estávamos numa reunião administrativa da Sociedade de Reumatologia de Brasília (SRB), que já se prolongava pela noite. As discussões sobre finanças, mudanças
no estatuto e ações para o ano de 2017 já estavam sendo
votadas, quando a Dra. Jamille Nascimento pediu a palavra e sugeriu que poderíamos comprar alguns exames
laboratoriais para ajudar os pacientes da rede pública. A
ideia foi alegremente aceita pelos que estavam presentes,
e logo foi sugerida a aquisição do exame Fator Antinuclear
(FAN), que infelizmente não está sendo realizado na rede
pública há alguns anos por questões administrativas e
burocráticas.
A SRB abraçou esta causa e buscou contato com laboratórios privados do DF. Conseguimos reverter o patrocínio do Laboratório Sabin para cada edição em 2017
da Revista Capital Reumato em 100 exames de FAN, para
serem distribuídos a todos os hospitais com serviço de
Reumatologia da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal (SES-DF) e o Hospital Universitário de Brasília

(HUB), totalizando 300 exames.
Assim, serão entregues 15 exames de FAN para o HUB, 15
exames para Hospital de Base do Distrito Federal, e 10 exames para os outros hospitais da rede pública. Em cada
hospital, teremos um a’ssociado da SRB responsável pelos vouchers que serão distribuídos para os pacientes.
Em outro momento de nobreza, a Dra. Lúcia Gonçalves,
atual membro desta gestão da SRB, abriu mão do seu direito de isenção de anuidade, por ser uma das sócias fundadoras da nossa sociedade, e solicitou que pudesse pagar a
anuidade da SRB, mas que o valor também fosse revertido
em exames de FAN para a SES-DF.
Os problemas de saúde no DF são inúmeros e com
certeza esta ação é muita pequena diante da imensidão
de necessidades não atendidas dos pacientes. Entretanto, esta gestão da SRB acredita que boas ações podem
inspirar e ajudar o próximo. Vamos fazer o que pudermos para melhorar o mundo que está ao nosso redor.
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Guidelines resumidos e comentados

Dra. Luciana Feitosa Muniz

Reumatologista pela Universidade de São Paulo (USP);
Doutorado em Ciências Médicas (Tema Síndrome Metabólica e LES) pela USP;
Médica Colaboradora do Hospital Universitário de Brasília/Universidade de Brasília (HUB/UnB).

Risco cardiovascular na artrite reumatoide
e outras doenças inflamatórias

Recomendações EULAR 2016
Em outubro de 2016 foram publicadas as recomendações
do European League Against Rheumatism (EULAR) sobre o manejo do risco cardiovascular na artrite reumatoide (AR) e outras doenças articulares inflamatórias.1 Esse documento é uma
atualização das últimas recomendações que foram feitas em
2009.2 A seguir, seguem alguns tópicos de maior relevância
do documento.
O risco cardiovascular na AR e outras doenças inflamatórias articulares, particularmente espondilite anquilosante (EA)
e artrite psoriásica (APs) está substancialmente elevado em
relação ao da população geral. Na AR, este risco é comparado
ao do diabetes mellitus.
Faltam modelos específicos para predição de risco cardiovascular em pacientes com AR, que tenham comprovada superioridade em relação aos usados na população geral.

Princípios gerais
Os clínicos devem estar cientes do maior risco de doença
cardiovascular (DCV) nos pacientes com AR em comparação
com a população em geral. Isto também pode se aplicar a EA
e APs.
O reumatologista é responsável pelo manejo do risco de
DCV em pacientes com AR e outras doenças articulares inflamatórias.
O uso de anti-inflamatório não esteroidal (AINE) e corticosteroide deve estar de acordo com as recomendações específicas do EULAR e ASAS.
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O que mudou em relação às
recomendações de 2009?
Em relação ao guideline de 2009, três recomendações permaneceram inalteradas, seis foram alteradas e uma nova recomendação foi inserida. Seguem as alterações:
- A frequência da avaliação do risco de DCV passou de 1
ano para 5 anos no documento atual, o que está de acordo com o guideline da European Society of Cardiology (ESC)
and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in
Clinical Practice.3 A partir desta avaliação inicial, pacientes
com risco cardiovascular baixo, como Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE) < 5% podem ser avaliados
novamente em cinco anos. Entretanto, se o risco cardiovascular for intermediário (ex.: SCORE > 5% e < 10%), a
reavaliação pode ser feita mais precocemente. Pacientes
com alto risco (ex.: SCORE > 10%) ou com doença cardiovascular estabelecida devem ser tratados para todos os
fatores de risco cardiovasculares de acordo com diretrizes
existentes.
- Foi reforçado que a relação colesterol total/HDL é melhor preditor de risco cardiovascular do que os componentes lipídicos individuais. Acrescentou-se a recomendação de aceitar medidas sem jejum.
- Em 2009, o EULAR recomendou a multiplicação do fator
1,5 para os modelos de predição de risco cardiovascular,
de acordo com algumas características da AR: duração
da doença > 10 anos, fator reumatoide ou anti-CCP positivos e presença de manifestação extra-articular. Atual-

Tabela 1. Recomendações para manejo do risco cardiovascular em AR e doenças articulares inflamatórias
Recomendação

Nível de
Grau de
Nível de concordância
evidencie recomendação
(desvio padrão)

1. Atividade de doença deve ser controlada de maneira ótima para diminuir o risco de DCV em todos
os pacientes com AR, EA ou APs.

2b-3

B

9,1 (1,3)

2. A avaliação de risco de DCV é recomendada para todos os pacientes com AR, EA ou APs pelo
menos uma vez a cada cinco anos e deve ser reconsiderada após grandes mudanças na terapia
antirreumática.

3-4

C

8,8 (1,1)

3. A estimativa de risco de DCV para pacientes com AR, EA ou APs deve ser realizada de acordo com
as diretrizes nacionais. O modelo SCORE deve ser utilizado se não houver nenhuma diretriz nacional
disponível.

3-4

C-D

8,7 (2,1)

4. Colesterol total e HDL devem ser utilizados na avaliação de risco cardiovascular em AR, EA e
APs e, idealmente, devem ser avaliados na doença estável ou em remissão. Medidas em jejum são
perfeitamente aceitáveis.

3

C

8,8 (1,2)

5. Os modelos de previsão de risco de DCV devem ser adaptados para pacientes com AR por um fator
de multiplicação de 1,5, se este ainda não tiver sido incluído no modelo.

3-4

C

7,5 (2,2)

6. A triagem de aterosclerose subclínica por ultrassonografia carotídea pode ser considerada em
pacientes com AR.

3-4

C-D

5,7 (3,9)

7. Recomendações de estilo de vida devem enfatizar os benefícios de uma dieta saudável, exercício
regular e cessação do tabagismo para todos os pacientes.

3

C

9,8 (0,3)

8. Manejo do risco cardiovascular na AR, EA ou APs deve ser feito de acordo com as diretrizes nacionais; anti-hipertensivos e estatinas podem ser utilizados como na população geral.

3-4

C-D

9,2 (1,3)

9. A prescrição de AINE na AR e APs deve ser feita com precaução, especialmente para pacientes
com DCV documentada ou na presença de fatores de risco cardiovasculares.

2a-3

C

8,9 (2,1)

10. Na terapia crônica, a dose dos glicocorticoides deve ser a menor possível e o desmame da medicação deve ser tentado em caso de remissão ou baixa atividade da doença. As razões para continuar
o tratamento com corticoides devem ser regularmente verificadas.

3-4

C

9,5 (0,7)

DCV: doença cardiovascular; AR: Artrite Reumatoide; EA: Espondilite Anquilosante; APs, Artrite Psoriásica; SCORE: Systematic Coronary Risk
Evaluation; HDL: lipoproteína de baixa densidade; AINE: anti-inflamatório não esteroidal.

o efeito cardiovascular dos AINEs é menor nos pacientes
com AR do que na população geral. Assim, não há evidência para ter uso mais restritivo de AINE nos pacientes
com AR do que na população geral. De qualquer forma,
a prescrição cautelosa deve ser feita nos pacientes com
doença cardiovascular estabelecida ou na presença de
fatores de risco. Naproxeno parece ter o melhor perfil de
segurança cardiovascular. Pacientes com EA com devem
ter esta avaliação individualizada.

mente, a recomendação é usar o fator multiplicador
para TODOS os pacientes com AR.
- Foi inserida a recomendação de usar exame de imagem
para avaliação de aterosclerose subclínica, como a ultrassonografia de carótidas, o que não havia no documento anterior.
- Além da recomendação de cessar tabagismo, foi introduzida a recomendação de incentivar atividade física
regular (inclusive de alta intensidade naqueles que já a
praticam) e dieta saudável.
- Nos últimos anos, nenhuma evidência mostrou superioridade dos inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) ou bloqueadores dos receptores de
angiotensina em relação aos outros anti-hipertensivos
em pacientes com AR. Assim, a preferência por aquelas
classes de medicações foi omitida no guideline atual.
- No documento de 2009, recomendou-se a prescrição
cautelosa de AINE e até mesmo eventual contraindicação.
O documento atual está sendo menos restritivo ao uso
destas medicações, pois evidências atuais mostram que
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A vez e a voz do especialista

Alopecia: o que o
reumatologista precisa saber?
A queda de cabelo é uma queixa muito prevalente no consultório de vários especialistas, incluindo o reumatologista.
Um adulto possui em média 100 mil folículos pilosos no
couro cabeludo. O crescimento normal dos fios é de pouco
mais de 1 cm por mês e 100 - 150 hastes são eliminadas diariamente. Os folículos pilosos atravessam várias fases de crescimento, repouso e queda, o chamado ciclo capilar. Eles não
estão na mesma fase do ciclo em um dado momento; existe
uma interdependência e alternância entre eles.

Dra. Adriana Rabelo Isaac

te, através da conversão da testosterona em di-hidrotestosterona pela enzima 5-alfarredutase no couro cabeludo. Nas
mulheres esse processo também ocorre, mas a interferência
hormonal é incerta. O curso é lento e progressivo, com evidente redução no volume capilar, mais notada após a menopausa. O afinamento dos cabelos é difuso, gerando grande
impacto emocional. Somente 40% das mulheres apresenta
sinais de hiperandrogenismo.

Figura 1. O ciclo capilar - fases anágena, catágena e telógena.

A fase anágena é a de crescimento, e dura entre dois a oito
anos, encurtando ao longo do processo de envelhecimento. A
fase catágena é de regressão, em que o folículo involui um terço do seu tamanho. Dura de duas a três semanas. Já a fase telógena é a de repouso, durando em média três meses. Ao seu
final, o pelo se desprende. No couro cabeludo normal, 80% a
90% dos fios estão na fase anágena, 10% a 20% na telógena e
1% - 2% na fase catágena.

Figura 2. Miniaturização folicular na AAG masculina. Observe os pelos terminais evoluindo para pelos miniaturizados da esquerda para a
direita.

Existem dois tipos de alopecia: cicatricial e não cicatricial.
Nas alopecias não cicatriciais, a queda de cabelos é reversível,
por não haver destruição dos folículos pilosos. Destacam-se as
duas causas mais comuns desse grupo: a alopecia androgenética (AAG) e o eflúvio telógeno (ET).
A AAG, denominada comumente de calvície, é muito comum em ambos os sexos. Mais de 50% dos homens apresentam algum grau após 50 anos. Nas mulheres apresenta um
pico de incidência entre 50 - 60 anos, porém frequentemente
se manifesta antes. A contribuição genética é mais forte nos
homens, mas também já foi confirmada nas mulheres. Possui
uma apresentação típica no sexo masculino, com os recessos
bitemporais simétricos (“entradas”), que evoluem para o vértex (topo do couro cabeludo) e região posterior. O afinamento
dos fios se deve ao processo de miniaturização folicular (figura
3). Esse processo no sexo masculino é andrógeno-dependen-
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Figura 3. AAG feminina. Repartido central mostrando rarefação pilosa
no vértex.

O ET é provocado por um excessivo desprendimento de
fios na fase telógena. O paciente se queixa de queda acentuada. Quando agudo, costuma estar associado a uma causa precipitante que ocorre cerca de três meses antes, como
febre, parto, cirurgias, medicamentos, doenças sistêmicas,
dietas restritivas e estresse. Geralmente é autolimitado. Já
no ET crônico, o ritmo de queda excessiva é contínuo, e em
boa parte dos casos não há relato de eventos precipitantes.
Atinge frequentemente as mulheres, provocando afinamento dos fios e podendo ser confundido com a AAF. Frequentemente o ET crônico está relacionado com anemias,
disfunções tireoidianas, deficiências nutricionais e estresse
emocional. Outras causas de alopecia não cicatricial estão
resumidas no quadro 1.

Quadro 1. Alopecias não cicatriciais - outras causas
Características

Causas

Exame clínico

ALOPECIA
AREATA

Afeta crianças
e adultos.
Episódio único
ou recidivante.
Influência
emocional

ALOPECIA
DE TRAÇÃO

Comum
em mulheres
negras, devido
a penteados
éticos e apliques.

TRICOTILOMANIA

Transtorno
psiquiátrico.
Causa comum
em crianças
(8-12 anos)

Compulsão
em puxar
os fios
do couro
cabeludo.

Placas
irregulares de
alopecia no
couro
cabeludo, com
fios de diferentes
comprimentos.

EFLÚVIO
ANÁGENO

Associada com
tratamentos
quimioterápicos e
radioterapia.

Interrupção
da fase
anágena.

Afinamento
progressivo
dos fios e
alopecia difusa,
sem sinais
inflamatórios.

Autoimune
(inflamação
agride os
folículos
pilosos).

Figura 4. Alopecia areata – placa alopécica normocrômica e lisa em
região occipital.

Placas
normocrômicas
e lisas,
sem pelos.

Nas alopecias cicatriciais, ocorre destruição do folículo piloso e perda capilar irreversível. Geralmente cursam com áreas
cicatriciais com ausência de folículos pilosos, associadas a lesões inflamatórias, prurido e dor. É importante na maioria dos
casos a avaliação com exames específicos (dermatoscopia e
biópsia de couro cabeludo). Por isso, em caso de suspeita, recomenda-se o encaminhamento para o dermatologista.

Tração
Rarefação
persistente
dos pelos
dos fios,
na linha frontal
causada
e
por rabos
temporal.
de cavalo
apertados ou
penteados.

Figura 5. Alopecia cicatricial primária em paciente com lúpus eritematoso discoide. Observa-se placa de alopecia em região temporal direita,
com redução significativa de folículos pilosos, eritema e áreas cicatriciais hipocrômicas.
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característicos à dermatoscopia, o que facilita bastante o
diagnóstico e reduz a necessidade de biópsias. A biópsia do
couro cabeludo é desnecessária na maioria dos casos de ET
e AAG, porém muito importante para definir o diagnóstico
das alopecias cicatriciais.

Figura 7. Dermatoscopia de couro cabeludo. Avaliação de alopecia
androgenética masculina.
Figura 6. Alopecia cicatricial secundária – paciente com esclerodermia
em golpe de sabre apresentando placa fibrótica extensa em couro cabeludo com ausência de folículos pilosos.

Na anamnese, é importante determinar o início e a duração da alopecia (aguda, crônica, persistente ou em surtos).
Deve-se questionar sobre dietas, cirurgias recentes, parto,
comorbidades e uso de medicamentos (vários interferem
no ciclo capilar, como citostáticos, anticoagulantes, betabloqueadores, isotretinoína, anticonvulsivantes, lítio, anticoncepcionais, anfetaminas). Destacam-se os medicamentos
usados na Reumatologia, como metotrexato, colchicina, leflunomida e anti-TNF (alguns relatos de associação com alopecia
areata). Não se deve esquecer também do papel do estresse
emocional, muito prevalente nos dias de hoje, que indiretamente altera o ciclo capilar e provoca queda.
A avaliação laboratorial é frequentemente usada para
determinar se existem condições associadas. Devem ser solicitados: hemograma completo (pesquisar anemias), ferritina
(níveis < 40 ng/dl estão associados a ET), zinco (deficiente em
alguns casos de ET pós-gastroplastia e por desnutrição), testosterona e SDHEA (investigação hormonal nas mulheres com
sinais de hiperandrogenismo), FAN (detecção de doenças autoimunes), função tireoidiana e anticorpos antitireoidianos
(avaliação de tireoidopatias), VDRL (excluir sífilis como causa
de alopecia sifilítica) e vitamina D (associada a casos de alopecia areata e AAG feminina).
A dermatoscopia (tricoscopia) é um exame muito utilizado atualmente, rápido e não invasivo, realizado pelo
dermatologista. Várias causas de alopecia possuem sinais
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É recomendável que todos os casos sejam avaliados
em conjunto com um dermatologista, especialmente em
situações de dúvida diagnóstica e de suspeita de alopecias
cicatriciais. Até mesmo casos como ET, que geralmente são
autolimitados, podem se tornar crônicos e terem grande impacto estético, emocional e social. Além disso, a maioria das
alopecias, se precocemente diagnosticadas, pode evoluir
satisfatoriamente com o tratamento e acompanhamento
adequados.

Mensagens importantes
AAG é o tipo de alopecia mais comum no homem.
AAG e ET são as formas mais comuns na mulher, sendo que no ET
a queda é mais acentuada, enquanto que na AAF, o afinamento.
ET: investigar causas precipitantes.
Avaliação laboratorial é necessária.
Sempre questionar o uso de drogas ou medicamentos que podem
interferir com a queda.
Na suspeita de alopecias cicatriciais, encaminhar para biópsia.
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Literatura e medicina

Literatura e medicina
Por Dr. Leopoldo Santos-Neto
Medicina interna.
Fellow do American College of
Physicians (EUA).

& Women - Boston, publicou o livro Playing the ponies and
other medical mysteries solved.3 Como médico generalista
(medicina interna), ele teve a oportunidade de avaliar diversos casos raros ou doenças comuns com manifestações
atípicas. Muitos desses casos foram reumatológicos ou
associados à reumatologia (vasculite, artrite reumatoide,
microangiopatias, infecções em pacientes imunossuprimidos, etc.).

A Literatura vem sendo utilizada como ferramenta pedagógica no aprendizado da medicina. O uso da literatura
pode ser um valioso aliado no desenvolvimento da empatia e, consequentemente, na relação médico-paciente.1
A Dra. Anne Jones2 idealizou uma lista de autores renomados que tiveram algumas obras versando sobre dilemas
éticos na prática médica ou na relação médico-paciente.
Entre eles destacam-se Thomas Mann, García Márquez,
Tolstói, Kafka, Camus e outros.2 “O mal que existe no mundo provém quase sempre da ignorância e a boa vontade,
se não for esclarecida, pode causar tantos danos quanto a
maldade” (A peste, Camus). “Para Ivan Ilyich só importava
saber uma coisa: seu caso era sério ou não era? Mas o médico ignorou essa pergunta tão fora de propósito” (A morte
de Ivan Ilyich, Tolstói).

O Dr. William Osler, considerado o Hipócrates moderno,
era um contumaz bibliófilo. Num dos seus inúmeros aforismas ele destaca como a leitura pode beneficiar a mente de
um médico.4 Portanto, a chegada da Capital Reumato, cuja
tônica será a solução dos desafios reumatológicos centrada no bem-estar do paciente, será sempre um aprendizado
lúdico.

Poderíamos incluir importantes escritores nacionais
na lista da Dra. Anne: Machado de Assis, Pedro Nava, Érico
Verissimo, Moacyr Scliar, e outros. “Homem de ciência,
nada o consternava fora da ciência” - essa frase do Dr. Simão Bacamarte, de O alienista, de Machado de Assis, ainda
permanece atual, para profissionais dominados pelo excesso de cientificismo tecnológico.
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RESPOSTA DESAFIO CAPITAL
Qual o diagnóstico: RNM DE TORNOZELO REVELOU: volumosa lesão expansiva intra articular, com aspecto lobulado, com vilosidade na superfície, heterogênea, com áreas de baixo sinal em T1 e T2, que podem corresponder a depósitos de hemossiderina, com realce pós contraste. Aspecto sugestivo
de sinovite vilonodular pigmentada.
Jogo das 7 diferenças:
Figura

1
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Nomenclatura
encontrada na literatura

Sindesmófitos

Osteófitos

Osteófitos em
“garra”

Ossificação
Paravertebral

______

Osteófitos “de
tração”

Ossificação anterior
“ondulante”

Características

Ossificação do ânulo fibroso,
vertical, fina e simétrica.
Quando a formação é difusa
e extensa, pode resultar
no aspecto de “coluna em
bambu”.

Formação
grosseira vinda
do corpo vertebral
associados
a afilamento/
degeneração discal.

Formação vinda
do corpo vertebral,
sem espaço entre
ele, o que confere o
aspecto de garra.

Ossificação do
tecido conjuntivo
separado da borda
do corpo vertebral
e do disco. Largo
e assimétrico.

Vértebra
normal

Formação vinda
do corpo vertebral
na direção horizontal

Ossificação do
ligamamento
longitudinal anterior,
disco intervertebral
e tecido conjuntivo
paravertebral.

Possível (s)
diagnóstico (s)

Espondilite anquilosante

Espondiloartrose

Resposta ao
stress/aumento
de pressão (na
ausência de
alterações discais)

Síndrome de Reiter
Artropatia
psoriásica

______

Aumento de pressão/
stress discal
(mais Comumente
associado a
degeneração discal)

DISH
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Mode Off

Vida de
bailarina

Por Dra. Licia Maria Henrique da Mota

Médica reumatologista.

Quando me pediram para escrever sobre o que faço quando
estou fora do meu consultório, da universidade, ou não estou estudando, não tive dificuldade em escolher um tema. Ser médica,
sem dúvida, define minha vida, e eu faço muitas outras coisas que
poderiam ser enquadradas como mode off, mas a dança ocupa
um lugar de destaque na minha rotina.
Comecei a frequentar aulas de dança ainda muito pequena, e
dancei de forma dedicada até os 17 anos, quando a escolha entre a
faculdade de Medicina e o ballet se impôs. Experimentei um pouco de tudo: dança contemporânea e oriental, sapateado, dança de
salão, jazz. Mas o ballet clássico sempre foi minha paixão. Nessa
primeira fase da minha vida de bailarina, como criança e adolescente, a concentração, a disciplina, o esforço e a necessidade de
superação dos limites físicos e psicológicos moldaram de forma
definitiva minha personalidade, meu senso estético, a relação que
tenho com meu corpo, a forma como lido com as pessoas com
quem convivo e trabalho. A dança influenciou, principalmente, a
forma como enfrento os desafios da vida, de uma forma geral obstáculos que poderão, quase sempre, ser transpostos, se houver
empenho e dedicação suficientes.
Lembro-me com clareza do meu último espetáculo como adolescente. Ao final, meu professor preparou uma despedida emocionante: entregou-me flores, agradeceu pelos anos de convívio (e era
eu quem seria eternamente grata), desejou-me sorte e disse que,
embora eu tivesse escolhido outro caminho, o ballet estaria sempre
comigo, guardado em um lugar especial, latente, pronto para reviver, um dia. Segundo ele, meu espírito seria sempre bailarino.
Mais de dez anos depois, finda a formação acadêmica (a faculdade, as residências médicas, o doutorado) e estabelecida a família – casamento e dois filhos – minha vida de bailarina parecia fazer
parte de um passado cada vez mais distante, a possibilidade de
um retorno do espírito dançarino um sonho nostálgico, que não
se tornaria realidade.
Foi quando levei minha filha pela mão para sua primeira aula de
ballet (e mergulhei novamente no mundo dos tutus, meias-calças e
sapatilhas cor-de-rosa) que os acordes vindos da sala de aula despertaram em mim o desejo intenso de reviver a experiência.
Recomecei o caminho com uma turma de ballet muito especial,
onde mesclavam-se pessoas que tinham tido contato com a dança
há muitos anos e outras que calçaram as sapatilhas mais tarde. Foi
nessa segunda etapa da minha vida de bailarina (a fase adulta) que
muito aprendi e tenho aprendido.
A relação com os colegas é mais intensa agora do que foi na
minha experiência anterior – o grupo é uma unidade viva e integrada, uma família. Cada um (há rapazes e moças entre os bailarinos)
tem uma história diferente, uma vivência peculiar com a dança, um
desafio pessoal, cada indivíduo é inspiração para os demais. O ambiente é alegre e descontraído, mas há trabalho árduo, dedicação
intensa e compromisso. Afinal, o sucesso do espetáculo depende
da uniformidade do desempenho do grupo, e não apenas de boas
performances individuais.
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O tempo é curto para tantas atividades e por isso, precioso.
Às vezes estou cansada pelo longo dia de trabalho intenso. Há as
tarefas das crianças para orientar, as teses dos alunos para corrigir,
os deveres (e prazeres) da vida de mãe, de mulher, de médica. O
marido muitas vezes está de plantão e não há quem fique com os
filhos – eles precisam ir comigo para a escola de ballet, à noite (mas
nunca reclamam). Há as muitas viagens que se chocam com os
horários das aulas e dos ensaios. Mesmo assim, faço todo o esforço
para estar presente. E, nos momentos em que estou aflita com um
problema aparentemente insolúvel, surge aquela mensagem no
grupo do ballet, discutindo o figurino ou a maquiagem da próxima
apresentação. A vida ganha outra cor, outro brilho, a leveza dos
passos dos bailarinos. As soluções aparecem.
Voltar aos palcos após muitos anos foi uma das experiências
mais marcantes que eu já vivi. Retornar após uma grave lesão que
me tirou por um tempo dessa rotina foi indescritível.
Hoje, a dança faz parte de mim de uma forma ao mesmo tempo
familiar, como uma memória da minha experiência prévia, mas completamente nova, tecnicamente mais simples e menos ambiciosa,
embora emocionalmente muito mais intensa.
A dança é mais que o meu mode off – é a simplicidade da meia-calça gasta, a pompa do figurino impecável do espetáculo, o cuidado para prender o cabelo para a aula, a maquiagem elaborada
para apresentações, o respeito pela professora, a concentração
para o plié bem executado, a dor da sapatilha de ponta, o pó de
breu para não escorregar, a risada depois da queda no linóleo, a
concentração e o espírito de equipe na coxia, o coração batendo
muito forte antes da cortina do palco ser aberta, a ansiedade coletiva para que os solistas executem o pas de deux com perfeição, as
lágrimas de felicidade pelo aplauso de reconhecimento da plateia,
onde sempre estão aqueles que mais amo, e que entendem tão
bem o significado da dança para mim.
Mesmo quando os anos enrijecerem meus movimentos, essas
experiências estarão eternamente entranhadas em minha memória, guardadas em meu coração, entalhadas no meu corpo. A forma física, frágil e limitada, envelhecerá, mas, como predisse um
sábio professor, o espírito seguirá bailarino, para sempre.

Caso Clínico

Artropatia na
síndrome de Poland
Por Dra. Hellen de Carvalho
Médica reumatologista.

Homem, 17 anos, foi encaminhado ao nosso
serviço com aumento de volume de IFP (interfalangiana proximal) e IFD (interfalangiana distal)
sem dor, sob suspeita de artrite reumatoide. Ele
não praticava esportes e negou trauma. Não havia
história familiar de alterações semelhantes, mas
um parente próximo apresentava deformidade
congênita da parede torácica esquerda. Ao exame
físico observamos aumento de volume de IFP e IFD
unilateral, sem flogose, com perda funcional da
extensão dos dedos. A caixa torácica apresentava-se atrofiada pela ausência dos músculos peitoral
maior e menor. O mamilo ipsilateral era hipoplásico e deslocado para cima.

Comentários
Em 1841, Poland descreveu a ausência congênita dos músculos peitorais maior e menor associada a sindactilia. Esta síndrome geralmente envolve
a parede torácica e as mamas com severidade
variável. Deformidades nas mãos são frequentes
e podem incluir hipoplasia, braquidactilia e dedos
fusionados - sindactilia. Deformidade em gancho
- ectromelia - é rara.
A síndrome de Poland está presente desde o
nascimento, na incidência de 1/30.000. A etiologia
é desconhecida, mas hipoplasia da artéria subclávia ipsilateral é uma hipótese provável. Existe associação da síndrome com leucemia, linfoma, tumor
de Wilms, assim como deficiência de linfócitos B,
com valores normais de imunoglobulinas séricas.
Intervenções cirúrgicas podem ser considera-

das no caso de déficit funcional severo ou em mulheres por motivos estéticos.
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Filho de peixe

Tudo começou
na infância
Confecções de armas de brinquedo com tubos de
PVC e fita adesiva, a paixão da mãe pela história da
Segunda Guerra Mundial, a influência do pai de coração
que nos anos 70 imaginou um projétil invisível que seria
interceptado pelo governo militar…
Com tantas inspirações, hoje Victor Emmanuel,
estudante da Engenharia Mecânica da UnB, constrói
torres e tanques. A mãe, nossa colega reumatologista
Dra. Tânia Liete Oliveira, da SES-DF/Hospital Anchieta,
conta que era proibida a entrada de armas de brinquedo
em casa. Mas o destino seguiu seu curso.
Parabéns Victor!

Humorologia médica

Casos de vida real
Por Dra. Anna Beatriz Assad Maia
Médica reumatologista.

Ambulatório cheio, chamo uma paciente de 70 anos. Adentra, atabalhoadamente, uma moça de aproximadamente 20 anos. Indago, deve
haver algum engano, você não é a sra. Fulana de Tal, 70 anos.
- Não, ela é minha sogra.
- E onde ela está?
- No interior do Goiás! Vim consultar por ela.
- Como assim? Isso não é possível!
- Mas eu sei o que ela sente!
- Não, minha querida - respondo resoluta - uma consulta médica é
mais do que uma lista de sintomas, há que se examinar a paciente...
- Ah não, Dra., assim não vai dar!
- Mas por quê?
- Porque se ela vier, vai ter que ficar lá em casa e eu não vou aguentar!
Ela é muito chata!
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