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PREVENT é o maior estudo de EpAax-nr para uma medicação biológica, com 555 
pacientes randomizados em 24 países, com o objetivo de avaliar a eficácia e a segurança  
do tratamento com secuquinumabe em pacientes com EpAax-nr ativa.

Primeiro estudo head to head, duplo cego, randomizado entre biológicos 
na artrite psoriásica, com o objetivo de avaliar a superioridade de 
secuquinumabe vs. adalimumabe para ACR20 na semana 52.

O TEMPO IMPORTA:  
PACIENTES TRATADOS PRECOCEMENTE 
TÊM MAIS CHANCE DE BOA RESPOSTA6-8

Guideline da Sociedade Brasileira de Reumatologia
recomenda uso de biológicos para tratar espondiloartrites 
axiais com sinais objetivos de inflamação, como PCR e/ou 
presença de sacroiliíte na RNM (parâmetros particularmente 
importantes na EpAax-nr).9 

Referências do gráfico: 3-5

Conclusão 
•  Secuquinumabe 150 mg atingiu o desfecho primário 

(ASAS40) na Semana 16 e Semana 52 em pacientes naives 
de TNFi com nr-EpAax. Todos os desfechos secundários 
foram atendidos na Semana 16 ou 52.

•  Secuquinumabe proporcionou melhora significativa em 
BASDAI50, BASFI, edema articular SI na RM e ASAS PR até 
a Semana 16 ou 52.

•  Secuquinumabe demonstrou melhoras rápidas, a partir da 
Semana 1 (alteração BASDAI, taxa média de hsCRP) e a 
partir da Semana 3 (resposta ASAS40). 

•  O perfil de segurança do secuquinumabe foi consistente 
com relatórios anteriores.

Conclusão 
•  Secuquinumabe é pelo menos tão bom quanto o adalimumabe em endpoints articulares.
•  Secuquinumabe apresentou boas taxas de retenção ao tratamento quando comparado ao adalimumabe.
•  Secuquinumabe apresentou melhores resultados na pele comparado ao adalimumabe.
•  Ambas medicações não apresentaram eventos adversos inesperados e tiveram perfil de segurança condizente com outros estudos clínicos.

Objetivo primário
 
•  Demonstrar superioridade de 

secuquinumabe 150 mg s.c em relação 
a placebo com base na resposta 
ASAS40 na Semana 16.

†p<0,001; §p<0,01 e ‡p<0,05 vs placebo. Valores de p não ajustados na semana 16. Valores n entre parênteses são o número de pacientes avaliáveis que mudaram para secuquinumabe aberto após a 
Semana 20. Resposta NRI até a semana 16, como observado (sombreado) até a Semana 52.

A mudança para SEC braço aberto foi realizada sem a necessidade de parâmetros específicos de eficácia .

A Espondilite Anquilosante e a Espondiloartrite Axial Não Radiográfica 
(EpAax-nr) são espectros de uma mesma doença, a Espondiloartrite Axial.2

Resposta ASAS 40 em pacientes naive de biológico

Desenho do estudo Desenho do estudo

Endpoint primário - ACR 20 na semana 52

Descontinuação

Resposta PASI 90

Para conferir a agenda completa e fazer sua inscrição para este 
evento virtual, acesse: www.secondprevent.com
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População estudada
MÉDIA
Idade em anos

IMC (kg/m2)

Tempo desde o diagnóstico (anos)

Média do PASI

DAS28-CRP

Pacientes com Pso moderada a grave (BSA>10% or PASI ≥10), n (%)

Número de articulações dolorosas (78 articulações)

Número de articulações edemaciadas (76 articulações)

CRP ≥ 10 mg/L, n (%)

SEC 300 mg (N=426)

48·5 ± 12·38               

28·8 ± 6·03

5·1 ± 7·60

10·6 ± 9·00

4·7 ± 1·00

110 (26)

19·4 ± 13·86

9·7 ± 7·30

131 (31)

ADA 40 mg (N=427)

49·5 ± 12·44                

28·9 ± 5·55

5·7 ± 7·29

10·0 ± 8·15

4·7 ± 0·94

101 (24)

20·6 ± 14·81

10·2 ± 7·86

128 (30)

TOTAL (N=853)

49·0 ± 12·41                

28·8 ± 5·79

5·4 ± 7·45

10·3± 8·60

4·7 ± 0·97

211 (25)

20·0 ± 14·35

10·0 ± 7·58

259 (30)

(n = 853) 

(n = 61) 

(n = 101) 

Início do
tratamento

14% de descontinuação no braço secuquinumabe

24% de descontinuação no braço adalimumabe

Eventos Adversos
4% (n =15) (SEC) x 7% (n=30) (ADA)Principais

razões para
descontinuação

Falta de eficácia
4% (n=15) (SEC) x 7% (n=32) (ADA)

DURAÇÃO DO EXCEED
1 ANO
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EDITORIAL

A revista Joints (palavra em in-
glês cuja tradução é “juntas”), 
(ISSN 1981-3279) nasceu em 

2007 como um boletim informativo 
do Serviço de Reumatologia do Hos-
pital Santa Izabel (HSI) na época do 
início do programa de Residência em 
Reumatologia daquela instituição.

O nome “joints” originou-se do fato 
de que aquele programa de residên-
cia “juntava” duas instituições: A 
Santa Casa de Misericórdia da Bahia 
(HSI) e a Escola Bahiana de Medicina 
e Saúde Pública (EBMSP) – ou seja, 
os residentes acompanhavam as en-
fermarias do HSI e faziam ambulató-
rio na EBMSP. Obviamente, a palavra 
“joints” (juntas) também faz alusão 
às articulações, sítio primariamente 
acometido pelas diversas afecções 
reumatológicas.

Em 2011 esse periódico deixou de 
ser veiculado, mas em 2018 foi ree-
ditado, dessa vez como um veículo 
de comunicação da Clínica Ser da 
Bahia (Serviços Especializados em 
Reumatologia da Bahia), mantendo 
o mesmo objetivo: divulgar conheci-
mento científico na área de reuma-
tologia, particularmente nos temas 
relacionados às “colagenoses” ou 
doenças difusas do tecido conjun-
tivo, como lúpus, artrite, vasculites, 
espondiloartrites etc., que reflete a 

vocação institucional da Clínica Ser 
da Bahia.

A Clínica Ser da Bahia desenvolve 
basicamente três atividades: atendi-
mento ambulatorial com consultas 
particulares e aos segurados de di-
versos convênios, pesquisas clínicas 
internacionais e multicêntricas e 
infusão ambulatorial de fármacos 
conhecidos como “imunobiológicos”. 
Dessa maneira, o nome “joints” (jun-
tas) se mantém adequado, agora se 
referindo às três atividades desen-
volvidas num espaço físico comum.

Nesse número, a revista Joints aborda 
temas gerais de reumatologia, tendo 
como público-alvo o clínico geral, 
principalmente aquele que desen-
volve as suas atividades longe dos 
grandes centros. Assim, visa ajudar o 
generalista a identificar as principais 
condições reumatológicas, basean-
do-se nos dados clínico-epidemio-
lógicos e exames complementares. 
Adicionalmente, uma vez sendo iden-
tificada a doença, são apresentadas as 
opções terapêuticas mais atuais.

Por fim, apresentamos também o resu-
mo de dois artigos que tiveram parti-
cipação da nossa clínica e que foram 
publicados nas prestigiosas revistas 
The Lancet Rheumatology e The New 
England Journal of Medicine.

Mittermayer B. 
Santiago
DIRETOR TÉCNICO 
CLÍNICA SER DA 
BAHIA.

É pós-doutor em 
reumatologia pela 
Universidade de 
Calgary no Canadá, 
professor adjunto 
na Escola Bahiana 
de Medicina e 
Saúde Pública, 
chefe do Serviço 
de Reumatologia 
do Hospital 
Universitário 
Professor Edgard 
Santos (HUPES) 
e pesquisador do 
CNPq 1-D. 



www.serdabahia.com.br

Rua Conde Filho, 117, Graça
Salvador - BA

Rua Conde Filho, 117,
Graça / Salvador - BA

Ligue: (71) 3022-9886 
Ou use o QR CODE e

agende pelo whatsapp:

Marque uma consulta.

@clinicaserdabahiaRealização de
pesquisas clínicas

que contribuem para
o desenvolvimento de

novas moléculas sintéticas
e biológicas na área de

reumatologia.

- Mais de 34 protocolos
  de pesquisa.

- Alta taxa de recrutamento
  e retenção de pacientes.

- Atendimento de qualidade.

- Ética e transparência.

Consultas clínicas
nas áreas de
Reumatologia
e Clínica Médica.

Administração
ambulatorial

de medicações
imunobiológicas.

Dra. Nadja S. Mattos

Dr. Mittermayer Santiago
Diretor Técnico

Dra. Isabella Lima

Equipe de 
Excelência
da Clínica
Ser da
Bahia



CONTEúdo expediente

Referência nacional e inter-
nacional em pesquisa clíni-
ca e tratamento de doenças 
reumatológicas 

Conheça a diretoria da Ser 
da Bahia e o time multidis-
ciplinar que garante suporte 
total aos pacientes 

Diagnóstico e 
tratamento da 
condição CLÍNICA SER DA BAHIA

EDITORA AMO

Veja os principais 
sintomas e opções 
terapêuticas  
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Acompanhe o resumo 
do complexo quadro e 
as principais terapias

Aprenda a identificar 
o quadro clínico e 
obtenha as orientações 
terapêuticas

Diagnóstico e linhas 
de intervenção mais 
modernas

Cenário e formas 
modernas de 
bloquear a doença  
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Clínica Ser da Bahia
C o n h e ç a  a

Há oito anos, é referência no tratamento de doenças reumatológicas 
e autoimunes no Norte/Nordeste. Além de ambiente moderno e 
confortável, a clínica dispõe de equipe atenciosa e especializada

O atendimento individualizado segue rígidos 
protocolos de segurança fundamentados por 
diretrizes internacionais para os tipos mais 
prevalentes dessas doenças, como lúpus, ar-
trite, espondilite anquilosante e síndrome de 
Sjögren, por exemplo. Desse modo, o especia-
lista consegue o reconhecimento precoce das 
patologias, indicando o tratamento mais ade-
quado com impacto direto no bem-estar e na 
melhor recuperação dos pacientes.

A segurança, atendimen-
to primoroso e ágil 
são marcas da Clínica 

Ser da Bahia. Há oito anos, 
o local é referência no tra-
tamento de doenças reuma-
tológicas e autoimunes que 
acometem músculos, ossos e 
articulações, além de diver-
sos outros órgãos e sistemas 
do nosso corpo. Habilitada a 
tratar casos clínicos de baixa, 
média ou alta complexidade 
de modo rápido e eficiente, 
a unidade ampla, moderna e 
confortável fica localizada no 
bairro da Graça, em Salvador. 

– Consultas clínicas nas áreas de reu-
matologia, clínica médica dermatolo-
gia, gastroenterologia, neurologia;

– Pesquisas clínicas avançadas e es-
tudos multicêntricos internacionais 
na área de doenças difusas do tecido 
conjuntivo. Isso significa que os pa-
cientes terão acesso a novas medica-
ções com tecnologia de ponta como 
as terapias biológicas. Essas são 
medicações que combatem molécu-
las e células responsáveis por infla-
mações crônicas que causam doen-
ças. Lembrando que esses estudos 
seguem princípios éticos rigorosos 
nas pesquisas em seres humanos;

– E também a administração ambu-
latorial de medicações parenterais 
(por vias subcutânea, intramuscular 
ou endovenosa) no tratamento de 
enfermidades reumatológicas.

Sabe o que você encontra 
na Clínica Ser da Bahia?



A clínica é comandada por um trio 
de experts dos mais gabaritados do 
país, que, por atuar também na ino-
vação, em pesquisa e na formação 
de novos profissionais, é grande re-
ferência também para o mercado. 
O diretor técnico, Dr. Mittermayer 
Barreto Santiago, é pós-doutor em 
reumatologia pela Universidade 
de Calgary, no Canadá. Além de 
pesquisador do CNPq 1-D, ele é 
professor adjunto na Escola Bahia-
na de Medicina e Saúde Pública e 
Chefe do Serviço de Reumatologia 
do Hospital Universitário Professor 
Edgard Santos (HUPES). Doutora 
pela Escola Bahiana de Medicina 
e Saúde Pública, a reumatologista, 
Dra. Isabella Lima, é outra sócia 
da Ser da Bahia. A especialista é 
professora adjunta da Faculdade 

de Medicina da Universi-
dade Federal da Bahia e 
preceptora do programa de 
Residência em Reumatolo-
gia do HUPES. E, completan-
do a tríade de sócios, temos 
a Dra. Nadja Maria Santiago 
de Mattos, médica clínica 
e pesquisadora na área de 
reumatologia, sem contar 
que na clínica você encontra 
equipe atenciosa formada 
por médicos e enfermeiros 
especializados nas princi-
pais doenças reumatológicas 
e autoimunes tratadas na 
Ser da Bahia.

Dra. Isabella LimaDr. Mittermayer 
Santiago

Dra. Nadja maria 
santiago mattos

16 | Joints • Clínica Ser da Bahia | NoV 20

condições
reumatológicas
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Osteoartrite

02

Introdução

A Osteoartrite (OA) ou osteoartro-
se ou “artrose” é a condição mais 
comum na prática reumatológica, 
e ocorre caracteristicamente aci-
ma dos 45 anos. Pode ser assin-
tomática ou pode se manifestar 
com artralgia, rigidez matinal 
não prolongada (em geral menor 
do que meia hora) e ausência de 
sinais inflamatórios nas articula-
ções acometidas. Classicamente a 
dor articular piora com o esforço 
e melhora com o repouso (prin-
cipalmente em articulações que 
suportam peso como joelhos e 
quadris). Além da artralgia, pode 
haver limitação de movimentos e 
deformidades articulares.

As articulações mais frequente-
mente acometidas são os joelhos, 
quadris, mãos e a coluna vertebral. 
O envolvimento das articulações 
das mãos geralmente ocorre de 
maneira simétrica e, principalmen-
te, nas interfalangeanas proximais 
(IFPs), distais (IFDs) e carpometar-
cárpica do primeiro dedo. Geral-
mente as matecarpofalangeanas 
são poupadas. O envolvimento da 
coluna vertebral (espondiloartrose) 
pode ser responsável por cervical-
gia e lombalgia localizadas ou com 
irradiação para membros.

Embora classicamente seja 
“primária” e relacionada com a 
idade, OA pode ser secundária 
a diversas condições, tais como 
trauma (como ocorre em jogado-
res de futebol) e prévio processo 
inflamatório articular com dano 
residual, como, por exemplo, num 
paciente com artrite reumatoide 
(AR) de longa data. Nesse caso, 
o intenso processo inflamatório, 
com liberação de enzimas proteo-
líticas e citocinas, culmina com o 
desgaste da cartilagem articular, 
formação de erosões ósseas, le-
sões de ligamentos e tendões e al-
teração da biomecânica articular. 
A despeito do controle terapêuti-
co desse processo inflamatório, 
os pacientes podem evoluir com o 
quadro degenerativo das articula-
ções, ou seja, OA secundária.

Ao exame articular, nota-se o au-
mento do volume das articulações 
envolvidas, sem características 
inflamatórias e em geral com pou-
ca dor à palpação local. Nas mãos 
são observadas proeminências 
ósseas (cuja tradução radiológica 
são os osteófitos), que nas IFPs 
são chamadas de nódulos de Bou-
chard e nas IFDs são conhecidas 
como nódulos de Heberden. 

Como diagnosticar

O quadro clínico descrito acima em 
geral é suficiente para a definição diag-
nóstica, porém há situações onde há 
necessidade de que outras condições 
sejam excluídas, e nesses casos torna-se 
necessário que exames complementares 
sejam realizados, tais como testes de 
atividade inflamatória como a velocida-
de de hemossedimentação e a proteína 
C reativa, além de exames para se ex-
cluir a AR, tais como a pesquisa do fator 
reumatoide e dos anticorpos anti-CCP 
ou, eventualmente, lúpus eritematoso 
sistêmico, como o fator antinuclear.

Nota-se o 
aumento do 
volume das 
articulações 
envolvidas sem 
características 
inflamatórias 
e em geral com 
pouca dor à 
palpação local

Na investigação radiológica da AO, o 
raio X simples das articulações revela 
a presença de osteófitos marginais, 
estreitamento do espaço articular 
e esclerose subcondral. O estudo 
de imagem através da ressonância 
nuclear magnética (RNM) pode ajudar 
em determinadas situações onde há 
um aumento do volume articular, mas 
não se pode definir em bases clínicas 
se decorrente de alterações dege-
nerativas ou inflamatórias. O RNM 
permite também avaliar a condição da 
cartilagem, ligamentos e tendões, não 
visualizadas através do raio X con-
vencional.
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Como tratar

O primeiro e muito importante passo no manuseio 
de um quadro de OA é a orientação ao paciente no 
sentido de esclarecer a natureza da condição, o 
prognóstico e a estratégia terapêutica a ser desen-
volvida. 

A meta do tratamento é controlar a dor, melhorar 
a função articular e assim a qualidade de vida do 
indivíduo.

As medidas não farmacológicas incluem a fisiote-
rapia, o controle do peso e uso de órteses. A fisio-
terapia, principalmente com exercícios físicos, 
tem valor no controle da dor e melhora da função 
articular. Também muito utilizada para o controle 
da dor é a acupuntura.

A intervenção farmacológica varia do uso de 
analgésicos e anti-inflamatórios não hormonais 
(AINHs) tópicos a analgésicos comuns tais como o 
paracetamol e a dipirona até AINHs orais. Tais me-
dicações devem ser prescritas apenas de demanda 
e não continuamente. Tem sido utilizado a duloxe-
tina em casos muito sintomáticos, principalmente 

quando há contraindicação para a utilização das 
medidas citadas acima O uso de opióides deve ser 
evitado pelo potencial de efeitos adversos, parti-
cularmente na população idosa, ficando reservado 
para casos extremos. 

Utilizados na prática médica são os “suplementos 
nutricionais”, tais como glucosamina, condroiti-
na, diacereina, extrato não saponificado de abaca-
te e curcumina, embora as evidências científicas 
sobre um benefício significativo do seu uso sejam 
frágeis.  

Quanto às injeções intra-articulares, os corticos-
teroides não são recomendados devido ao seu 
benefício temporário e a possibilidade de acelerar 
o dano articular. O uso de injeções intra-articula-
res de ácido hialurônico, embora muito difundido, 
representa uma opção cara e sem benefícios signi-
ficantes quando comparado ao placebo.

Por fim, o último recurso no tratamento da AO é 
a cirurgia, basicamente a artroplastia, que tem 
sua indicação naqueles casos de AO avançada de 
joelhos e quadris.
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Artrite
R e u m a t o i d e

04

Introdução

A artrite reumatoide (AR) é a cau-
sa mais frequente de uma poliar-
trite inflamatória e estima-se que 
acomete 1% da população geral. 
Trata-se de doença autoimune 
crônica e sistêmica com predomí-
nio de envolvimento articular: in-
flamação de pequenas e grandes 
articulações, em geral de padrão 
simétrico e com rigidez matinal 
prolongada (maior que uma hora). 

Sua causa não é completamente 
conhecida, mas se acredita que 
fatores ambientais atuem em 
indivíduos geneticamente predis-
postos, desencadeando alterações 
do sistema imunológico, tais como 
produção de autoanticorpos: fator 
reumatoide (FR) e anticorpo anti-
proteína citrulinada cíclica (anti-
-CCP), que inclusive podem prece-
der o aparecimento dos sintomas. 

As evidências de fatores gené-
ticos envolvidos relacionam-se 
à observação mais frequente da 
doença em gêmeos monozigóticos 
quando comparados aos dizigóti-
cos; à presença do HLA DR4 e DR1; 
à presença do epítopo comparti-

lhado e à observação de polimor-
fismos de diversos gens.  Do ponto 
de vista dos fatores ambientais, 
destaca-se o tabagismo. O cigarro 
está associado à citrulinização 
de peptídeos em vias aéreas 
(substituição da L-arginina pela 
L-citrulina catalisada pela enzima 
peptídeo adenosina desaminase: 
PAD) com consequente forma-
ção de proteínas citrulinadas e 
potencial alvo para a produção 
do anti-CCP. Agentes infecciosos 
também têm sido associados à AR 
como a bactéria Porphyromonos 
gengivalis. Essa bactéria é uma 
das causadoras de periodontite e 
expressa a enzima PAD, podendo 
também contribuir para o proces-
so de citrulinização.  

A membrana sinovial é o sítio 
inicial da inflamação que envolve 
diversas células como os linfó-
citos, macrófagos, condrócitos e 
osteoclastos, além de citocinas, 
moléculas de adesão e fatores de 
crescimento. O resultante desse 
processo inflamatório é a forma-
ção de um tecido chamado Pan-
nus, que emite projeções vilosas 
invadindo a cartilagem e o osso 

subcondral, determinando as 
erosões ósseas, deformidades e 
disfunções articulares.

O pico de incidência ocorre en-
tre a quarta e a quinta décadas 
de vida e há um predomínio de 
acometimento no sexo femi-
nino: três mulheres para cada 
homem. 

Clinicamente, a manifestação 
principal é a poliartrite simétri-
ca, que se caracteriza pela dor e 
pelo menos por mais um sinto-
ma inflamatório, como edema, 
calor ou rubor associada à ri-
gidez matinal. As articulações 
mais frequentemente acometi-
das estão nas mãos; metacar-
po-falangeanas, seguidas dos 
punhos e interfalangeanas pro-
ximais; mas também é frequen-
te o envolvimento de joelhos e 
metatarso-falangeanas. Poten-
cialmente todas as articulações 
sinoviais periféricas poderão 
ser acometidas, poupando as 
articulações axiais e as interfa-
langeanas distais. À exceção do 
envolvimento axial, se dá pela 
possibilidade do envolvimento 
cervical alto: articulação atlan-
toaxial (C1-C2). 

As manifestações extra-arti-
culares mais frequentes são 
fadiga presente na maioria 
dos pacientes e os nódulos 
reumatoides (30%) e menos 
frequentemente podem ocorrer: 
vasculites cutâneas, esclerites 

O
pico de incidência ocorre 
entre a quarta e a quinta 
décadas de vida e há um pre-
domínio de acometimento de 
feminino: três mulheres para 
cada homem
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e episclerites, pleurites, doença 
pulmonar intersticial, pericar-
dites e neuropatia por compres-
são.  A síndrome de Felty é um 
quadro de AR que também cursa 
com manifestações hematológi-
cas, como esplenomegalia e leu-
copenia à custa de neutropenia. 
A doença de Still do adulto é 
uma variante da AR caracteriza-
da por artrite associada à febre, 
rash cutâneo e leucocitose com 
neutrofilia. 

É importante ressaltar as 
condições clínicas que podem 
estar associadas à AR, como a 
síndrome de Sjogren secundá-
ria: uma exocrinopatia au-
toimune que causa xerostomia, 
e xeroftalmia como manifesta-
ções principais da síndrome. A 
osteoporose (OP) também está 
frequentemente associada. O 
uso de corticoides, assim como 
a imobilidade, muitas vezes im-
posta pela AR são considerados 
fatores que contribuem para a 
OP. Outra condição que merece 
bastante atenção é a ateroscle-
rose precoce no contexto das 
doenças inflamatórias crônicas 
e seu consequente risco cardio-
vascular, que não poderá deixar 
de ser abordado na condução 
clínica desses pacientes. Por 
fim, há uma maior frequência 
de linfomas na população com 
AR, quando comparada à popu-
lação geral.

Como diagnosticar

O diagnóstico da doença 
é essencialmente clínico, 
observando o padrão articu-
lar acima descrito: poliartrite 
insidiosa, bilateral, simétrica 
e persistente, que cursa com 
rigidez matinal prolongada. 
Além das possíveis manifesta-
ções extra-articulares, princi-
palmente a fadiga. 

Os exames que avaliam a 
atividade inflamatória agu-
da: VHS e PCR, assim como a 
pesquisa de autoanticorpos: 
FR, anti-CCP contribuem para 
o diagnóstico. O FR encontra-
-se presente em cerca de 80% 
dos pacientes com AR, porém 
é bastante inespecífico, sendo 
encontrado em populações 
saudáveis principalmente à 
medida que avaliamos indi-
víduos mais idosos (25%). O 
anti-CCP também é bastante 
sensível (80% a 90%), porém 
bem mais específico (90%). 

Outros exames complemen-
tares, tais como radiografias 
simples (RX) e ultrassono-
grafias (USG) com doppler e 
ressonâncias nuclear magné-
tica (RNM), também poderão 
ser utilizados na avaliação 
desses pacientes. Os achados 
de osteopenia justa-articular, 
redução do espaço articular 
e erosões marginais ao RX, 
acrescidos da descrição de 
sinovites ao USG e RNM, con-

tribuem para o diagnóstico e 
seguimento desses pacientes. 

No entanto, o aspecto mais 
importante do diagnóstico é 
estabelecê-lo precocemen-
te, o que trará impacto no 
tratamento e prognóstico 
do paciente. A American 
Rheumatism Association 
(ARA) em 1987 classificava 
um paciente como portador 
de AR se ele apresentasse 
sintomas clínicos por mais 
de seis semanas acrescidos 
ou não da positividade do FR 
e erosões ao RX (achados ra-
diológicos tardios). Com isso, 
em 2010, tais critérios foram 
revisados em uma colabora-
ção do American College of 
Rheumatology (ACR) e Euro-
pean League Against Rheu-
matism (EULAR) visando um 
diagnóstico mais precoce. 
Através desses critérios, o 
paciente já pode ser conside-
rado como possível portador 
de AR se ele apresenta uma 
articulação com sinovite, que 
não possa ser explicada por 
outra causa. Foi estabelecido 
um score que utiliza a ava-
liação do tempo de artrite e 
o  número de articulações 
envolvidas, assim como a 
presença ou não da eleva-
ção de VHS e PCR, além da 
positividade ou não de FR e 
anti-CCP para detecção mais 
precoce da doença. 

Exames gerais como hemo-
grama, função renal, hepática, 
dosagens hormonais e sorologias 
virais são importantes para o 
estabelecimento de diagnósticos 
diferenciais bem como para mo-
nitorização do tratamento. 

O diagnóstico diferencial é ex-
tenso, devendo ser consideradas 
outras patologias reumatológicas 
como o lúpus, a síndrome de 
Sjogren primária, polimiosite, 
esclerose sistêmica, artrite psori-
ásica; que cursam com aspectos 
clínicos outros que nos permitem 
fazer essa diferenciação. Con-
dições como o hipotireoidismo, 
sarcoidose e hemoglobinopatias, 
dentre outras, também deve-
rão ser consideradas. Nos dias 
atuais, no Estado da Bahia, o 
diagnóstico diferencial mais im-
portante é a artrite por Chikun-
gunya, quando esta tem evolução 
crônica e com características 
inflamatórias. 

Nos dias atuais, no Estado da 
Bahia, o diagnóstico diferencial 
mais importante é a artrite 
por Chikungunya, quando esta 
tem evolução crônica e com 
características inflamatórias

Como tratar

Considerando uma condição 
muito prevalente na popu-
lação, o médico generalista 
certamente irá se deparar 
com portadores de AR e, além 
de ser capaz de identificá-los, 
é importante conhecer as 
estratégias iniciais de trata-
mento, até que possa direcio-
nar para o reumatologista. 

Do ponto de vista medica-
mentoso, consideramos 
que há medicamentos sin-
tomáticos e os modificado-
res da evolução da doença 
(DMARD’s). Os sintomáticos, 
como o próprio nome já indi-
ca, são aqueles destinados a 
aliviar os sintomas dolorosos 
e, nesse grupo, encontram-se 
os analgésicos, anti-inflama-
tórios não hormonais (AINHs) 
e corticoesteroides, que são 
aliados importantes na con-
dução dos pacientes. 

No entanto, apesar de aliviar-
mos a dor com o uso dos sin-
tomáticos, todos os pacientes 
são elegíveis para o uso de 
DMARD’s, que também como 
o próprio nome indica serão 
os medicamentos que modi-
ficarão o curso da doença. A 
história natural da AR não 
tratada é a evolução para as 
erosões ósseas que destroem 
progressivamente as articu-
lações, causando deformi-
dades e disfunção. O uso de 
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DMARD’s modifica essa evolução para a 
manutenção de uma articulação funcio-
nal, preservando a qualidade de vida des-
ses pacientes. Entre os DMARD’s, encon-
tram-se os imunossupressores sintéticos, 
a terapia biológica e mais recentemente a 
terapia alvo-específica.  O metotrexato é 
um DMARD sintético, considerado como 
a droga inicial, padrão-ouro para o tra-
tamento desses pacientes. Mas também 
estão nesse grupo a hidroxicloroquina, a 
leflunomida, a sulfassalazina, a ciclospo-
rina e a azatioprina. 

A terapia biológica tem sido a modalidade 
de tratamento que realmente modifica 
a evolução da doença. Ela já vem sendo 
empregada desde 2002 em Salvador e nos-
so grupo foi pioneiro na utilização desse 
tratamento. Essa classe de medicamentos 
que é utilizado por via parenteral atua 
por mecanismos alvo-específicos, depen-
dendo da medicação utilizada. Há possi-
bilidades de atuar no bloqueio do TNF, da 
interleucina-6 ou nos linfócitos B CD20+ 
ou inibir a coestimulação de linfócitos T. 

Mais recentemente surgiram as drogas 
sintéticas alvo-específicas, administradas 
por via oral, como por exemplo os inibido-
res seletivos da Janus quinase (JAK). 

A partir de todo esse arsenal terapêutico, 
desenvolveu-se uma estratégia de tra-
tamento: o treat to target, que consiste 
em individualizar o tratamento, avalian-
do as características de cada paciente, 
mas sempre buscando o “nosso target”: 
atividade mínima ou remissão, o que é 
possível para a maioria dos pacientes. O 
racional é pensar em tratamento precoce, 

O
racional é pensar 
em tratamento pre-
coce, reavaliações 
frequentes e ajuste 
do esquema de tra-
tamento sempre que 
necessário para 
otimizar seus efei-
tos terapêuticos e 
minimizar os efeitos 
colaterais

reavaliações frequentes e ajuste do es-
quema de tratamento sempre que neces-
sário para otimizar seus efeitos terapêuti-
cos e minimizar os efeitos colaterais. Tais 
condutas estão embasadas no Consenso 
Brasileiro para Tratamento da AR da So-
ciedade Brasileira de Reumatologia. 

O tratamento também deve contemplar a 
profilaxia da osteoporose, atualização do 
cartão vacinal e correção dos fatores de 
risco para doenças cardiovasculares, in-
cluindo incentivo para prática de ativida-
de física e terapias de reabilitação, além 
dos cuidados com a saúde mental diante 
de um adoecimento crônico. Eventual-
mente, o tratamento cirúrgico para colo-
cação de próteses poderá ser necessário. 
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Vasculites

03

Introdução

As vasculites são um grupo de doenças que 
decorrem da inflamação da parede dos vasos, 
levando o comprometimento do fluxo sanguíneo 
da região irrigada por aqueles vasos e com mani-
festações clínicas muito variadas, a depender do 
órgão afetado.

As vasculites são classificadas como “primárias” 
ou “secundárias” a diversas doenças, seja au-
toimunes, como, por exemplo, o lúpus eritematoso 
sistêmico (LES), doenças infecciosas, neoplasias 
etc. As formas primárias são subclassificadas, 
tendo como base o tamanho do vaso envolvido 
em vasculites de grande, médio e pequeno cali-
bre. As vasculites de grande calibre são a arterite 
de Takayasu (AT) e a arterite de células gigantes 
(ACG); o exemplo clássico da vasculite de calibre 
médio é a poliarterite nodosa (PAN); e as vascu-
lites de pequeno calibre abrangem uma gama de 
condições, tais como a granulomatose com polian-
geíte (GPA), previamente chamada de granuloma-
tose de Wegener;  granulomatose eosinofílica com 
poliangeíte (EGPA), antes conhecida como Chur-
g-Strauss; poliangeíte microscópica (PAM), vas-
culite associada a IgA, também conhecida como 
Henoch-Schonlein; vasculite da crioglobulinemia, 
entre muitas outras.

Na Brasil, as vasculites primárias sistêmicas mais 
comuns são a AT e a doença de Behçet (DB), essa 
última com envolvimento de vasos de diferentes 
calibres. Um estudo recente, realizado na Bahia, 
confirmou a predominância dessas vasculites 
num serviço universitário.

Como diagnosticar

Como as vasculites apresentam ma-
nifestações clínicas muito variadas a 
depender do seu tipo, o seu diagnós-
tico requer do clínico geral um alto 
grau de suspeição.

Assim, a AT acomete preferencial-
mente mulheres jovens e o envol-
vimento vascular ocorre predomi-
nantemente na aorta e nos vasos 
que emergem da mesma. A suspeita 
diagnóstica muitas vezes é feita a 
partir da observação da diferença 
de pulsos periféricos ou da pres-
são arterial entre os membros. Isso 
decorre do fenômeno inflamatório 
da(s) artéria(s), levando à diminuição 
gradativa da sua luz. O diagnóstico 
é confirmado através de exames de 
imagem, tais como a arteriografia, 
angio-tomografia ou angio-ressonân-
cia magnética (angio-RM).  

A ACG tem similaridades histopa-
tológicas com a AT, mas acomete 
indivíduos acima dos 55 anos. É vista 
caracteristicamente em pessoas da 
raça branca e é rara no Brasil quan-
do comparada à sua frequência no 
norte da Europa. A sua manifestação 
clássica é a cefaleia temporal uni 
ou bilateral associada a sintomas 
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Manchas que lembram 
picadas de mosquito nos 
membros inferiores

sistêmicos, tais como fadiga e febre. Uma 
complicação séria é a perda de visão por 
oclusão da artéria oftálmica. O exame 
físico da artéria temporal pode revelar 
anormalidades locais, como espessa-
mento e dor à palpação. Exames de fase 
aguda da inflamação, como velocidade de 
hemossedimentação (VHS) e proteína C 
reativa (PCR), geralmente estão alterados 
e, embora exames como a ultrassonogra-
fia e angio-RM possam ajudar no diagnós-
tico, a confirmação diagnóstica é estabe-
lecida pela biópsia da artéria temporal. 

A PAN pode ter manifestações diversas, 
mas o seu envolvimento cutâneo (ca-
racterizado pela presença de nódulos 
subcutâneos, úlceras, livedo reticula-
ris), disfunção renal e isquemia digital, 
podem ser uma pista para o diagnóstico. 
Além disso, sintomas sistêmicos como 
febre, adinamia e musculoesqueléticos, 
como artralgia e mialgia, hipertensão ar-
terial e mononeurite múltipla, ajudam a 
pensar nessa possibilidade diagnóstica. 
O diagnóstico é confirmado pela biópsia 
do órgão acometido, mostrando uma vas-
culite em artérias de médio calibre. 

As vasculites de pequeno calibre englo-
bam uma série de condições que apre-
sentam manifestações clínicas distintas. 
Por exemplo, na GPA o envolvimento de 
vias aéreas superiores e inferiores, glo-
merulonefrite, púrpura palpável e mono-
neurite múltipla são formas comuns de 
apresentação. Na EGPA, uma história de 
“asma” de recente começo e às vezes de 
difícil controle, além de manifestações 
cutâneas, de sistema nervoso periférico, 
nefropatia e presença de infiltrados pul-

monares e eosinofilia periférica intensa, 
fazem pensar nesse tipo de vasculite. A 
PAM tem no binômio “pulmão-rim” sua 
forma de apresentação clássica. Essas 
três vasculites têm sido descritas como 
“vasculites associadas ao ANCA”, referin-
do-se à frequente positividade de anti-
corpos contra citoplasma de neutrófilos 
(ANCA) vista no soro de boa parte desses 
pacientes. (Figura ilustrativa abaixo)

Para mais detalhes sobre o ANCA, re-
comenda-se a leitura do artigo “O que 
o clínico precisa saber sobre os princi-
pais exames laboratoriais utilizados em 
reumatologia” publicado nessa revista no 
volume 6, número 1 de 2018 (www.serda-
bahia.com/servicos). Além da pesquisa 
do ANCA, exames de imagens de pulmão, 
avaliação renal e biópsia de áreas envol-
vidas corroboram o diagnóstico.

Como tratar

Como as vasculites têm 
manifestações e gravidade 
muito variadas, não existe 
um tratamento padrão que se 
aplique a todas elas.

De uma maneira prática, 
visando orientar o clínico 
geral no manuseio terapêuti-
co das vasculites e seguindo 
a definição da vasculite de 
acordo com o tamanho do 
vaso, temos:

Na AT o tratamento inclui o 
uso de prednisona em doses 
variadas, mas em geral ini-
cia-se com 1mg/kg/dia com 
redução gradativa e utilizan-
do-se as provas de atividade 
inflamatória (VHS e PCR) para 
nortear tal redução. Uma vez 
que o uso de corticosteroi-
des é por tempo prolongado, 
é comum a utilização de 
medicações “poupadoras de 
corticosteroides”, como o me-
totraxato (até 25mg/semana) 
ou a azatioprina (média de 

2mg/kg/dia). Na ACG também 
está indicado o uso de doses 
altas de prednisona dado os 
riscos de amaurose. Recente-
mente, a medicação tocilizu-
mabe (anti-interleucina-6) foi 
aprovada e liberada para uso 
na ACG.

Na PAN o esquema terapêu-
tico mais utilizado é a asso-
ciação de corticosteroides e o 
imunossupressor ciclofosfa-
mida, via oral ou sob a forma 
de “pulsos” intravenosos 
mensais.

No caso das vasculites asso-
ciadas ao ANCA, altas doses 
de corticosteroide, às vezes 
como “pulsos” intravenosos 
e a ciclofosfamida, são as 
opções mais utilizadas. A 
medicação rituximabe, uma 
molécula biológica que causa 
depleção de linfócitos B (an-
ti-CD20), pode ser também 
indicada, embora o alto custo 
limite o seu uso rotineiro.

ANCA com padrão citoplasmático (c-ANCA)
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Introdução

As espondiloartrites constituem 
um grupo de doenças que inclui a 
espondilite anquilosante (EA) como 
protótipo, mas também a artrite 
psoriásica, a artrite associada às 
doenças inflamatórias intestinais,  
artrite reativa e as espodiloartrites 
indiferenciadas. 

O acometimento inflamatório do 
esqueleto axial (articulações sa-
croilíacas e coluna vertebral em 
progressão ascendente de lombar 
para cervical), a oligoartrite assi-
métrica principalmente em mem-
bros inferiores, a dactilite e a ente-
site são características comuns a 
todo o grupo.  Nesse artigo, iremos 
abordar especificamente a EA, que 
é uma patologia que acomete prin-
cipalmente homens jovens. 

O processo inflamatório insidioso 
leva à calcificação dos ligamentos, 
gerando uma rigidez progressiva 
nas articulações envolvidas, como 
o spondylos (vértebra) e ankylos 
(enrijecimento). Clinicamente, o 
principal sintoma referido é a dor 
lombar, condição extremamente 
prevalente na população em ge-
ral ao longo da vida. No entanto, a 
dor lombar relacionada à EA tem 

características inflamatórias 
e precisa ser diferenciada da 
dor lombar mecânica, que é a 
causa mais comum de lom-
balgia na população.

A dor lombar inflamatória 
tem um caráter insidioso, 
melhora com exercícios e 
piora com o repouso, levan-
do por vezes ao despertar 
noturno. Contrariamente, a 
dor lombar mecânica melho-
ra com o repouso. Progressi-
vamente, o paciente poderá 
referir a perda da mobilida-
de da coluna em função da 
calcificação dos ligamentos 
espinhais e a formação dos 
sindesmófitos (ossificação 
das camadas superficiais do 
ânulo fibroso), que levam às 

pontes ósseas entre as vér-
tebras. O extremo da rigidez 
na coluna, quando há fusão 
das articulações interapo-
fisárias, calcificação dos 
ligamentos e a formação 
dos sindesmófitos em toda 
a sua extensão, é a chamada 
“coluna em bambu”. 

Ainda considerando o en-
volvimento axial, o paciente 
apresenta o acometimento 
inflamatório das articulações 
sacroilíacas, a sacroileíte, 
referindo a dor bilateral nas 
nádegas, na região inguinal 
ou na face anterior das coxas. 
A evidência da sacroileíte 
é bastante importante na 
definição diagnóstica desse 
paciente. 

A artrite periférica pode estar 
presente e, geralmente, é o 
oligoarticular (até três arti-
culações envolvidas), aco-
metendo preferencialmente 
os membros inferiores, como 
joelhos e tornozelos. 

A entesite, ou seja a inflama-
ção das ênteses que são uni-
dades anatômicas de inser-
ção dos ligamentos e tendões 
nos ossos, causa dor local 

intensa e acomete principal-
mente o tendão de Aquiles e 
o ponto de inserção da fáscia 
plantar. No entanto, pode ser 
observada na patela, cotove-
los e junções costo-condrais, 
entre outros. 

A dactilite que se apresenta 
como um edema difuso de 
todo o dedo, muito doloroso 
por acometimento dos ten-
dões flexores e tecidos moles 

adjacentes, ocorre mais frequentemen-
te nos pacientes com artrite psoriásica, 
e é visto mais raramente na EA. 

Poderá ocorrer o envolvimento de es-
truturas além do sistema músculo-es-
quelético como a uveíte anterior (30%), 
aortite e consequente insuficiência 
aórtica (1%), fibrose pulmonar em 
ápices e quadros neurológicos com 
compressão medular secundárias à 
fratura vertebrais, listeses das vérte-
bras e síndrome da cauda equina. 

Clinicamente, o principal sintoma 
referido é a dor lombar, condição 
extremamente prevalente na 
população em geral ao longo da vida 
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Como diagnosticar

A EA deve ser suspeitada na presença da dor lombar com 
características inflamatórias com duração acima de três 
meses em pacientes jovens (abaixo dos 45 anos). A partir 
da identificação desse paciente, ele deverá ser avalia-
do quanto à presença de outros sinais e sintomas, tais 
como dor em sacroilíacas, presença de entesite, de artrite 
periférica e das manifestações extra-articulares citadas 
anteriormente, que contribuem para o diagnóstico. 

Do ponto de vista laboratorial, poderão ser solicitadas as 
provas de atividades inflamatórias agudas, como velocidade 
de hemossedimentação (VHS) e proteína C reativa (PCR), 
assim como a pesquisa do HLA B27, que é um dos aspectos 
genéticos associados à doença. Na maioria dos pacientes, 
não há identificação de positividade de autoanticorpos.   

Os exames de imagem que nos auxiliam no diagnósti-
co são as radiografias e ressonância nuclear magnética 
(RNM) de sacroilíacas e coluna lombossacra.  

Considera-se portador de EA, paciente com dor lombar 
inflamatória crônica, que apresente:

– Evidência de sacroileíte em exames de imagens e, 
pelo menos, mais uma característica clínica da EA;

– HLA B27 positivo associado a duas características 
clínicas da EA. 

Há dois termos empregados no diagnóstico dos pacientes 
com EA: aqueles portadores de EA radiográfica, que apre-
sentam a alteração das sacroilíaca identificada na radio-
grafia simples e pacientes com RX de sacroilíacas normais, 
que poderão ter alterações no exame RNM. Esses pacientes 
são chamados de portadores de EA não radiográfica. 

Considerando que a dor lombar é uma queixa frequente 
na população geral, uma série de diagnósticos diferen-
ciais devem ser considerados. Precisamos excluir causas 
mecânicas de dor, causas infecciosas, causas neoplásicas 
ou até mesmo a dor referida de topografias renais, ovaria-
nas ou úlceras duodenais. 

Como tratar

Os pacientes deverão ser abordados 
com terapias não medicamentosas, tais 
como reabilitação, prática de ativida-
de física voltada para alongamentos, 
adaptações funcionais e exercícios 
respiratórios. 

Do ponto de vista medicamentoso, pode-
rão ser empregados analgésicos, anti-
-inflamatórios não hormonais (AINHs), 
corticóides e miorelaxantes para alívio 
sintomático. O emprego de medicações 
tais como a sulfassalazina e o meto-
trexato tem sua indicação questionada 
quando o envolvimento é puramente 
axial, mas há benefício para quadro 
articular periférico. 

Para tratar os pacientes com com-
ponente axial da doença, o emprego 
dos medicamentos biológicos trouxe 
grande avanço. As drogas biológicas 
antifator de necrose tumoral (anti-
-TNF) – infliximabe, adalimumabe, 
etanercept, golimumabe e certolizu-
mabe; e os biológicos anti-interleuci-
na 17 (anti-IL17) – secuquinumabe são 
aprovadas para o uso na EA e mo-
dificaram a história da mesma, pois 
possibilitaram alívio sintomático e 
estabilização/interrupção do proces-
so progressivo de anquilose, trazendo 
condições de vida normais, princi-
palmente naqueles que instituíram o 
tratamento precocemente.

Esclerose
S i s t ê m i c a

06

Introdução

A esclerose sistêmica (ES) é uma 
doença reumatológica de fundo 
imunológico que se caracteriza 
por uma vasculopatia e espessa-
mento cutâneo. O envolvimento 
cutâneo pode ser limitado ou di-
fuso e o envolvimento sistêmico 
é muito variado, predominando 
o fenômeno de Raynaud, com ou 
sem úlceras digitais, as mani-
festações músculo-esqueléticas, 
pulmonares, gastrointestinais 
(GI) e renais.

A doença é mais comum no 
sexo feminino e geralmente 
acomete adulto jovem. Afro-
americanos parecem ter as 
formas mais graves da doença.

A manifestação mais marcante 
da ES é o espessamento cutâ-
neo, que em geral predomina 
nas extremidades, mas pode ser 
generalizado, incluindo a face, 
que determina um aspecto típi-
co com afilamento de lábios e 
dificuldade para franzir a testa, 
e, por conta da vasculopatia, 
há frequentemente ulcerações 
digitais e ao nível dos maléolos, 
cotovelos, articulações interfa-

langeanas e metacarpofalan-
geanas. Outras manifestações 
cutâneas características da 
ES são as “manchas em sal e 
pimenta”, representando um 
misto de hipo e hiperpigmenta-
ção, e as teleangiectasias, vistas 
geralmente em mãos e face.

As manifestações músculo-es-
queléticas incluem artralgia, 
artrite, oligo ou poliarticular, 
mialgia, fadiga, deformidades 
articulares fixas decorrentes do 
espessamento cutâneo e atrito 
de tendões.

O envolvimento GI ocorre na 
grande maioria dos pacientes 
com ES e predomina a esofago-
patia com manifestações tais 
como disfagia, pirose, refluxo 
e tosse por microaspiração. 
No entanto, qualquer parte do 
aparelho digestivo pode ser 
acometido e não raramente há 
manifestações como alternân-
cia de obstipação e diarreia.

Atualmente a maior causa de 
morte em pacientes com ES é o 
acometimento pulmonar. Esse 
pode ser inicialmente assinto-
mático, mas que leva a dispneia 
progressiva. As formas de en-
volvimento pulmonar mais co-
muns são a doença intersticial 
pulmonar, na forma de pneumo-
nia intersticial não específica, e 
a hipertensão pulmonar.

Uma complicação grave da ES é 
a chamada “crise renal esclero-
dérmica”, que ocorre em cerca 
de 10% dos pacientes, particu-
larmente naqueles com a forma 
difusa no início da doença, e é 
caracterizada por uma hiper-
tensão arterial severa e aguda, 
disfunção renal e microangioa-
tia trombótica.

A doença é 
mais comum no 
sexo feminino 
e geralmente 
acomete 
adulto jovem
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Como diagnosticar

O diagnóstico de ES pode ser fa-
cilmente estabelecido apenas em 
bases clínicas naqueles pacien-
tes com manifestações típicas. 
Porém, alguns exames comple-
mentares contribuem para definir 
o diagnóstico. 

Uma radiografia de tórax pode 
evidenciar um padrão intersticial 
mesmo num indivíduo sem queixas 
respiratórias. Do mesmo modo, uma 
radiografia simples de extremida-
des pode revelar calcificações de 
partes moles. 

Exames laboratoriais tais como he-
mograma e provas de função renal 
são realizados de maneira rotineira. 
Do mesmo modo, são indicados os 
testes imunológicos, que incluem a 
pesquisa do fator antinuclear (FAN), 
que se mostra positivo em mais de 
90% dos casos de ES e a pesquisa de 
alguns autoanticorpos. Os padrões 
de FAN mais característicos são o 
nucleolar (mais observado em casos 
de ES difusa) e o centromérico (mais 
típico de ES na forma limitada). 
Outros testes sorológicos incluem a 
pesquisa dos anticorpos anti-scl 70 
e o anti-RNA polimerase III.  

Um exame que tem sido utilizado 
mais recentemente na investigação 

da ES é a capilaroscopia periun-
gueal, inclusive fazendo parte dos 
critérios atuais de classificação da 
doença.

Na avaliação inicial de um paciente 
com suspeita de ES ou tendo o diag-
nóstico já definido, tem-se utilizado 
de forma sistemática a estratégia de 
realização de tomografia computa-
dorizada de alta resolução de tórax, 
provas de função pulmonar incluin-
do difusão com CO, ecocardiograma 
(para investigar hipertensão pulmo-
nar) e estudo de motilidade esofági-
ca através da manometria.

Como tratar

O tratamento da ES depende 
do tipo de manifestação e a 
sua severidade. Por exemplo, 
num paciente com fenô-
meno de Raynaud intenso, 
além das orientações para 
se evitar exposição ao frio, 
antagonistas de canais de 
cálcio, como por exemplo a 
nifedipina, são frequente-
mente indicados. Casos com 
úlceras digitais, inibidores de 
fosfodiesterase (sildenafila) 
e antagonistas de receptor 
de endotelina (bosentana) 
são utlizados. Aqueles com 
manifestações esofágicas 
podem se beneficiar do uso 
de procinéticos e inibidores 
de bomba de prótons. 

Para o tratamento do espes-
samento cutâneo difuso tem 
sido utilizado a medicação 
metotrexato em doses de 
até 25mg via oral por sema-
na com resultados modes-
tos. Outras opções são a 
ciclofosfamida e o micofe-
nolato. Há relatos também 
do uso de imunoglobulina 
humana e rituximabe para 
quadros cutâneos extensos 
e refratários.

O envolvimento pulmonar na ES tem sido o 
alvo de intervenções terapêuticas mais agres-
sivas devido à sua associação com um pior 
prognóstico. No caso da doença intersticial 
pulmonar, as principais opções são os imu-
nossupressores ciclofosfamida via oral ou 
intravenosa e o micofenolato. Mais recente-
mente, medicações antifibróticas, inicialmen-
te indicadas para fibrose pulmonar idiopática, 
também tem mostrado benefícios em doença 
pulmonar intersticial da ES. Na presença de 
hipertensão arterial pulmonar, medicações 
como inibidores de fosfodiesterase (como 
a sildenafila) e antagonistas de receptor de 
endotelina (como a bosentana) ou em combi-
nação podem ser necessárias.

A crise renal esclerodérmica é manipulada 
com a utilização de inibidores de enzima con-
versora de angiotensina.

U
m exame que tem 
sido utilizado mais 
recentemente na 
investigação da ES 
é a capilaroscopia 
periungueal, inclusive 
fazendo parte dos 
critérios atuais de 
classificação da 
doença

Mais recentemente, medicações 
antifibróticas, inicialmente 
indicadas para fibrose pulmonar 
idiopática, também tem mostrado 
benefícios em doença pulmonar 
intersticial da ES
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LÚPUS

P
Como diagnosticar

É de primordial importância que o clínico 
geral seja treinado para reconhecer a do-
ença e adquira experiência com a mesma, 
pois a forma de apresentação do LES não 
é uniforme, podendo se expressar com 
apenas um sinal ou sintoma e não com to-
das as clássicas manifestações ao mesmo 
tempo. 

Em termos de frequência, o quadro articu-
lar, caracterizado por artralgia ou franca 
artrite de grandes e pequenas articula-
ções, fixa ou intermitente e as lesões de 
pele, tais como a clássica “asa de borbole-
ta”, hipersensibilidade ao sol, alopecia di-
fusa, vasculites de extremidades e lúpus 
cutâneo crônico, dentre inúmeras outras, 
são as formas de apresentação mais 
comuns da doença. Por outro lado, por ser 
um exemplo clássico de uma desordem 
imunológica sistêmica, qualquer órgão ou 
sistema pode ser envolvido isoladamente 
ou em associação com outros achados. 
Por essa razão, o clínico geral, estando na 
linha de frente do atendimento primário, 
deve estar atento para as formas me-
nos frequentes de início da doença, que 
mimetizam outros diagnósticos. Assim, 
não é raro o paciente apresentar sinto-
mas sistêmicos como febre, adinamia e 
perda de peso e cuja investigação revela 
um derrame pleural, o que no Brasil tal 
quadro está muito mais associado a uma 
tuberculose pleural. Outras vezes a forma 
de início pode ser um edema generalizado 
secundário a uma glomerulonefrite. Tam-
bém comuns são as citopenias periféricas 
se expressando na forma de leucopenia, 
anemia profunda ou plaquetopenia com 
sangramentos diversos.

eritematoso sistêmico

Tendo essa hipótese em mente, 
o clínico – e aqui enfatizamos o 
clínico geral, pois é o profissional 
que primeiramente é procurado e 
não o reumatologista – deve pro-
ceder com a investigação comple-
mentar, que inclui exames gerais, 
tais como o sumário de urina, 
hemograma, radiografia de tórax, a 
função renal e um teste de triagem, 
que é o fator antinuclear (FAN). 

anticorpo” e o “padrão”, e 
esse já nos orienta quan-
to ao anticorpo envolvi-
do. O “título” maior ou 
igual a 1/80 é considera-
do positivo e os padrões 
clássicos são o “nuclear”, 
“nucleolar”, “citoplasmá-
tico”, “aparelho mitótico” 
e “placa cromossômica”. 

Vale a pena reprodu-
zir um trecho do artigo 
citado acima: “Outra 
observação muito im-
portante para o clínico: o 
FAN é positivo na grande 
maioria de casos de LES 
(cerca de 97%) e assim é 
muito difícil termos um 
caso de LES com FAN 

01

Introdução

O lúpus eritematoso sistêmico 
(LES) é uma doença reumatológica 
autoimune de etiologia desconhe-
cida que acomete preferencialmen-
te mulheres dos 20 aos 50 anos 
numa proporção de 9:1. Alterações 
hormonais, agentes físicos como 
exposição solar e o background 
genético do indivíduo são fatores 
predisponentes para a sua expres-
são clínica. 

A doença tem uma prevalência 
de cerca de 50 casos por 100.000 
habitantes, embora não saibamos 
com precisão os dados epidemioló-
gicos no Brasil. O que se observa é 
um maior número de casos sendo 
diagnosticados mais recentemente, 
o que pode ser atribuído ao maior 
conhecimento da doença pelo clíni-
co geral (que é o público-alvo desse 
número do Joints) e o avanço nos 
meios de diagnóstico. Há evidên-
cias de que o LES seria mais fre-
quente e mais grave na raça negra. 
Isso sendo verdade para o Brasil e 
considerando a intensa exposição 
solar da população da Bahia, esti-
ma-se que a prevalência da doença 
no nosso meio seja então muito 
maior do que a citada acima.

or essa razão, o clínico 
geral, estando na linha 
de frente do atendimento 
primário, deve estar 
atento para as formas 
menos frequentes de início 
da doença, que mimetizam 
outros diagnósticos

Aponte seu celular 
e leia o artigo citado 

na íntegra!

FAN com padrão nuclear homogêneo

Recomenda-se a leitura do artigo 
“O que o clínico precisa saber 
sobre os principais exames la-
boratoriais utilizados em reuma-
tologia” publicado nessa revista 
no volume 6, número 1 de 2018. 
(https://www.serdabahia.com/
servicos)

O FAN é preferencialmente 
realizado por imunofluorescên-
cia indireta que nos informa o 
“título”, ou seja, a “quantidade de 



38 | Joints • Clínica Ser da Bahia | NoV 20  Nov 20|Clínica Ser da Bahia • Joints|39 

negativo. Quando o FAN é nega-
tivo, não devemos solicitar os 
outros anticorpos vistos em LES, 
como, por exemplo, o anti-Sm, 
anti-RNP e anti-DNA, pois serão 
também negativos. Uma exceção 
a essa regra é a pesquisa de anti-
-SSA (Ro), que pode ser positiva 
mesmo com o FAN negativo”. 
Por outro lado, o FAN pode ser 
positivo em várias outras condi-
ções, particularmente nas outras 
doenças difusas do tecido con-
juntivo e até mesmo em indiví-
duos normais. Daí a importância 
da correta interpretação desse 
exame laboratorial.

Ao longo dos anos, diversos 
critérios de classificação de LES 
foram desenvolvidos, sendo o 
último em 2019. Esses critérios 
incluem as mais importantes 
manifestações clínicas e labo-
ratoriais da doença e frequente-
mente norteiam o diagnóstico, 
porém deve ser enfatizado que 
tais critérios foram desenvolvi-
dos para classificação da doença 
no contexto de pesquisas clíni-
cas e não primariamente para 
diagnóstico. Isso significa que é 
possível o indivíduo ter LES sem 
necessariamente preencher os 
critérios de classificação.

A clínica Ser da Bahia 
participou de estudos que 
culminaram com a aprovação 
do belimumabe

Como tratar

Não existe um tratamento universal para todos 
os casos de LES e a escolha da terapêutica vai 
depender da manifestação da doença e sua 
severidade. Existem diversas diretrizes inter-
nacionais e também da Sociedade Brasileira 
de Reumatologia para o tratamento de LES 
e o conteúdo apresentado abaixo, em linhas 
gerais, segue tais recomendações. 

A doença tem um curso caracterizado por 
episódios de atividade e remissão, e o controle 
inadequado das manifestações pode trazer 
danos irreversíveis, como, por exemplo, na 
função renal.

Não existe evidência convincente 
na literatura sobre o papel da dieta 
no tratamento do LES. Do mesmo 
modo, embora haja sugestões na 
literatura para o uso de doses altas 
de vitamina D em portadores de do-
enças autoimunes, incluindo o LES, 
a maioria dos autores recomenda 
apenas a utilização de vitamina D 
quando o seu nível estiver abaixo 
dos valores normais.

Pacientes com LES em atividade 
da doença devem evitar a gravidez 
e para isso métodos contracepti-
vos são frequentemente utilizados, 
incluindo métodos de barreira, 
dispositivo intrauterino hormonal 
com levonorgestrel e progestáge-
nos orais. 

No que tange à intervenção farma-
cológica, a utilização de hidroxi-
cloroquina ou cloroquina é quase 
sempre indicada em pacientes com 
LES. Outras medidas são indica-
das a depender da gravidade da 
manifestação. Assim, para mani-
festações leves cutâneas, articu-
lares e constitucionais, a adição 
de dose baixa de prenisona (10mg/
dia) é recomendada. Manifestações 
moderadas, mas que em geral não 
representam ameaça à vida, in-
cluindo serosites, podem ser con-
troladas com doses de 0,5mg/kg/
dia de prednisona. Em casos com 
manifestações severas, tais como 
plaquetopenia com sangramento, 
anemia hemolítica autoimune, 
envolvimento renal ou de sistema 

nervoso central, está indicada a 
utilização de doses altas de pred-
nisona (1mg/kg/dia) ou “pulsote-
rapia” de metilprednisolona (1 g/
dia por 3 dias) associada ou não a 
outros imunossupressores, como 
ciclofosfamida ou micofenolato de 
mofetila.

Nos últimos anos muitas pesqui-
sas têm sido desenvolvidas para 
o tratamento do LES. Assim, a 
molécula biológica belimumabe 
foi aprovada no Brasil e no mun-
do para o controle da doença. A 
clínica Ser da Bahia participou dos 
estudos originais que permitiram 

a sua aprovação. Do mesmo modo, 
uma recente pesquisa, publicada 
em setembro de 2020 na conceitu-
adíssima revista The New England 
Journal of Medicine e que também 
teve a participação da Ser da Bahia, 
demonstrou a eficácia dessa medi-
cação em nefrite lúpica (ver resu-
mo do artigo no final dessa edição).

Medidas não farmacológicas são importan-
tes no manuseio do paciente com LES. Por 
exemplo, recomenda-se fortemente evitar a 
exposição ao sol mesmo que o paciente não 
tenha lesões cutâneas dado o seu potencial de 
exacerbar a doença. O protetor solar com o fa-
tor de proteção maior que 50 deve ser utilizado 
algumas vezes ao dia.

Distribuição das lesões de pele no LES
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reumatologia
u n i d o s  e m  p r o l  d a 

Saiba quem comanda a Ser da Bahia. Na clínica, você encontra 
total suporte com o time multidisciplinar

Conheça os  diretores da 
clínica, cuja experiência 
elevou o local à referência no 

tratamento de doenças reumatoló-
gicas e autoimunes. E tem ainda a 
equipe multidisciplinar de pesquisa 
clínica com padrão internacional. 

Todos os membros da equipe de 
pesquisa possuem treinamento em 
Boas Práticas Clínicas conforme as 
diretrizes do International Council 
on Harmonisation (ICH) em Boas 
Práticas Clínicas (Good Clinical 
Practice-GCP)

A Ser da Bahia é uma clínica completa que conta com uma equipe experiente e atenciosa, forma-
da por inúmeros enfermeiros e médicos dedicados. Além das consultas, no local você encontra 
suporte e acompanhamento completo com time multidisciplinar formado por experts de diver-
sas outras áreas, como fisioterapia, dermatologia, fonoaudiologia e gastroenterologia. Aqui, o 
foco será sempre o bem-estar e a saúde dos pacientes.

COMPLETA

Reumatologista e diretor-técnico da Clínica Ser da Bahia, ele é referência no tratamento de 
doenças reumatológicas e autoimunes. Além de pós-doutor em reumatologia pela Univer-
sidade de Calgary, no Canadá, Dr. Mittermayer é professor adjunto na Escola Bahiana de 
Medicina e Saúde Pública (EBMSP) e chefe do Serviço de Reumatologia do Hospital Uni-
versitário Professor Edgard Santos (HUPES). 

A escolha pela medicina se deu ainda na infância, embora ainda sem saber a razão, pro-
vavelmente seguindo a sua vocação. Graduado pela EBMSP, especializou-se depois em 
reumatologia no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), onde permane-
ceu por quase uma década e fez residência, mestrado e tornou-se professor assistente da 
Faculdade de Medicina da USP. Fez especialização no The Rayne Institute, no St. Thomas 
Hospital, em Londres sob a coordenação do professor Hughes, reconhecido mundialmente 
pelas suas pesquisas em lúpus e na síndrome antifosfolípide ou síndrome de Hughes.

Médica clínica e diretora administrativa da Clínica Ser da Bahia, ela participa de proto-
colos clínicos na área da reumatologia. A segunda, dos três sócios da clínica, tem espe-
cialização na Itália e acumula passagens pelo HUPES, Hospital Aliança e pelo Hospital 
Santa Izabel, onde se juntou à equipe na condução de protocolos de pesquisa clínica em 
reumatologia – e que viria a se tornar uma das linhas de atuação da Ser da Bahia. Integrar 
a descoberta de medicamentos novos é muito gratificante, e o maior diferencial da Clínica 
Ser da Bahia na sua visão. 

Reumatologista, ela é a terceira sócia da clínica. Doutora pela Escola Bahiana de Medicina e 
Saúde Pública (EBMSP) e professora adjunta da Faculdade de Medicina da Universidade Fe-
deral da Bahia (UFBA), é também supervisora do programa de Residência em Reumatologia 
do HUPES. A reumatologia foi escolhida como especialidade quando, durante a residência 
de clínica médica, passou no serviço de reumatologia do Hospital Heliópolis, em São Paulo, 
naquela ocasião chefiado pelo Dr. Cristiano Zerbini. A partir desse primeiro contato, identi-
ficou-se com a especialidade, suas patologias e o dia a dia do convívio com os pacientes. Ela 
fez residência em reumatologia no serviço de Reumatologia da USP em São Paulo.

Dra. Isabella Lima

Dr. Mittermayer 
Barreto  Santiago

Dra. Nadja maria 
santiago mattos
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TERAPIA
B I O L Ó G I C A

As chamadas terapias bioló-
gicas ou imunobiológicas 
são moléculas que atuam 

contra alvos muito específicos 
do sistema imunológico, e essa 
seletividade é responsável pelo 
controle de diversas doenças 
reumatológicas, tais como artrite 
reumatoide, espondiloartrites, 
vasculites e lúpus eritematoso 
sistêmico, mas também é uma 
realidade nos vários campos da 
medicina. 

Além da sua comprovada efi-
cácia, esse tipo de terapia tem 
um perfil de segurança satis-
fatório. Por outro lado, sendo 

um procedimento de alto custo, 
sua indicação deve ser bastante 
criteriosa. 

Os profissionais da Clínica Ser da 
Bahia têm grande expertise nes-
se tipo de terapia. Já são quase 
duas décadas atuando de modo 
pioneiro na Bahia.  Muitos dos 
projetos de pesquisa em que a 
Clínica Ser da Bahia tem partici-
pado envolvem novas moléculas 
biológicas.

Assim, o resultado final é um 
tratamento mais eficaz, e que 
permite melhoras expressivas na 
qualidade de vida dos pacientes.

A Clínica 
Ser da Bahia 
tem grande 
expertise 
nesse tipo de 
procedimento 

CONTRAINDICAÇÕES: HIPERSENSIBILIDADE AO CERTOLIZUMABE PEGOL OU A QUALQUER OUTRO COMPONENTE DA FORMULAÇÃO. TUBERCULOSE ATIVA OU OUTRAS INFECÇÕES GRAVES COMO SEPSE, ABSCESSOS E INFECÇÕES OPORTUNISTAS. INTERAÇÕES MEDICA-
MENTOSAS: O TRATAMENTO CONCOMITANTE COM METOTREXATO, CORTICOSTEROIDES, ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS, ANALGÉSICOS, ANÁLOGOS DO ÁCIDO 5-AMINOSALICÍLICO OU ANTI-INFECCIOSOS, NÃO EXERCEU EFEITO NA FARMACOCINÉTICA DO CIMZIA®.

CIMZIA® (certolizumabe pegol) Solução injetável. Indicações: Doença de Crohn - Redução dos sinais e sintomas da doença de Crohn e manutenção da resposta clínica em pacientes adultos com doença ativa de moderada a grave, que tiveram 
resposta inadequada à terapia convencional. Artrite Reumatoide - Em associação com metotrexato (MTX), é indicado para o tratamento da artrite reumatoide (AR) ativa, moderada a grave, em doentes adultos, quando a resposta a fármacos modi� -
cadores da evolução da doença reumática (DMARD), incluindo o MTX, foi inadequada. Pode ser utilizado em monoterapia no caso de intolerância ao MTX ou quando o tratamento continuado com MTX é inadequado; no tratamento da AR grave, ativa 
e progressiva em adultos que não tenham sido tratados previamente com MTX ou outros DMARD. Artrite Psoriásica - CIMZIA em combinação com metotrexato é indicado para o tratamento com artrite psoriásica ativa em adultos quando a respos-
ta anterior com terapia com DMARDs tenha sido inadequada. CIMZIA pode ser administrado como monoterapia em casos de intolerância ao metotrexato, ou quando o tratamento contínuo com metotrexato for inadequado. Espondiloartrite axial - 
Indicado para o tratamento de pacientes adultoscom espondiloartrite axial ativa grave, compreendendo: Espondilite anquilosante (EA): adultos com espondilite anquilosante ativa grave que tiveram resposta inadequada, ou são intolerantes à fármacos 
antiin� amatórios não esteroides (AINES); e Espondiloartrite axial sem evidência radiográ� ca de EA: adultos com espondiloartrite axial ativa grave sem evidência radiográ� ca de EA, porém, com sinais evidentes de in� amação detectados por proteína 
C-reativa (PCR) elevada e/ou ressonância magnética (RM), que tiveram resposta inadequada, ou são intolerantes, à AINES. Psoríase em placa: CIMZIA é indicado para o tratamento de pacientes adultos com psoríase em placa moderada a grave que 
são candidatos à terapia sistêmica. Contraindicações: hipersensibilidade ao certolizumabe pegol ou a qualquer outro componente da formulação. Tuberculose ativa ou outras infecções graves como sepse, abscessos e infecções oportunistas. Cui-
dados e Advertências: Advertências: Infecções graves: infecções graves e algumas vezes fatais causadas por bactérias, micobactérias, fungos invasivos, vírus ou patógenos foram relatadas em pacientes tratados com antagonistas TNF, incluindo 
CIMZIA. O tratamento com CIMZIA não deve ser iniciado em pacientes com infecções ativas, incluindo infecções crônicas ou localizadas. Tuberculose: Como observado com outros antagonistas TNF, casos de reativação de infecções ou de nova tu-
berculose (incluindo pulmonar, extrapulmonar e disseminada) foram relatados em pacientes recebendo CIMZIA, incluindo óbitos. Os pacientes devem ser avaliados sobre fatores de risco para tuberculose e testados para infecções de tuberculose la-
tente antes do início do tratamento com CIMZIA. Se diagnosticada tuberculose, iniciar o tratamento da tuberculose antes do início do tratamento com CIMZIA. Se durante o tratamento com CIMZIA for diagnosticada tuberculose ativa, deve-se inter-
romper o uso de CIMZIA e iniciar o tratamento apropriado da tuberculose. Reativação do vírus da Hepatite B: o uso de antagonistas TNF, incluindo CIMZIA, pode aumentar o risco de reativação do vírus da hepatite B (HBV). Malignidades: a 
possibilidade do risco de desenvolvimento de linfoma ou outra malignidade em pacientes tratados com antagonistas TNF não pode ser excluída. CIMZIA não é indicado para uso em pacientes pediátricos. Câncer de pele: exames periódicos de pele 
são recomendados para todos os pacientes, particularmente aqueles com fatores de risco para câncer de pele. Insu� ciência Cardíaca Congestiva: casos de agravamento da insu� ciência cardíaca congestiva (ICC) e novos casos de ICC foram relatados 
com antagonistas TNF, incluindo CIMZIA. Reações de hipersensibilidade: sintomas compatíveis com reações de hipersensibilidade foram raramente relatados após a administração do CIMZIA: angioedema, dispnéia, hipotensão, rash, doença do soro 
e urticária. Se alguma destas reações ocorrerem, o tratamento deve ser descontinuado e deve-se estabelecer tratamento adequado. Sensibilidade ao látex: o envoltório da agulha, que não entra em contato direto com o paciente ou pro� ssional que 
estiver administrando o produto, contém 7% de um derivado de látex de borracha natural. Um risco potencial de reações de hipersensibilidade não pode ser completamente excluído em indivíduos sensíveis ao látex. Reações neurológicas: deve-se ter 
cautela ao considerar o uso do CIMZIA em pacientes com doenças desmielinizantes do sistema nervoso central recentes ou pré-existentes. Reações hematológicas: embora nenhum grupo de alto risco tenha sido identi� cado, deve-se ter cautela em 
pacientes sendo tratados com CIMZIA que estejam em curso ou tenham histórico de alterações hematológicas signi� cativas. Uso com drogas biológicas anti-reumáticas modi� cadoras da doença: uso de CIMZIA associado com outros fármacos 
biológicos anti-reumáticos modi� cadores do curso da doença não é recomendado. Autoimunidade: tratamento com CIMZIA pode resultar na formação de autoanticorpos e, raramente, no desenvolvimento da síndrome semelhante ao lupus. Se um 
paciente desenvolver sintomas sugestivos de síndrome semelhante ao lupus durante o tratamento com CIMZIA, este deve ser descontinuado. Imunizações: Não administrar vacinas vivas ou atenuadas durante o tratamento com CIMZIA. Imunossu-
pressão: existe a possibilidade dos antagonistas do TNF, incluindo CIMZIA, causarem imunossupressão, afetando as defesas do hospedeiro contra as infeções e doenças malignas. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC): deve ter-se precaução 
quando se usar qualquer antagonista do TNF em pacientes com DPOC, assim como em pacientes com risco acrescido para doenças malignas devido à história de consumo intenso de tabaco. Gravidez – Categoria de risco na gravidez: B. Mulheres 
com potencial para engravidar devem adotar métodos de contracepção adequados para evitar uma gravidez e continuar a sua utilização durante pelo menos 5 meses após a última administração de CIMZIA. Lactação: Existe informação insu� ciente/
limitada sobre a excreção do certolizumabe pegol no leite humano ou animal. Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas: Não foram realizados estudos para veri� car os efeitos do certolizumabe pegol sobre a capacidade de dirigir 
veículos e operar máquinas. Interações medicamentosas: o tratamento concomitante com metotrexato, corticosteróides, anti-in� amatórios não-esteroidais, analgésicos, análogos do ácido 5-aminosalicílico ou anti-infecciosos, não exerceu efeito na 
farmacocinética do CIMZIA. Testes laboratoriais: O certolizumabe pegol pode causar resultados erroneamente elevados no teste de TTPA em pacientes sem anomalias de coagulação. Não há evidência de que o tratamento com CIMZIA tenha efeito 
na coagulação in vivo. Reações adversas: as reações adversas mais graves observadas em estudos clínicos de CIMZIA para o tratamento de doença de Crohn e artrite reumatoide foram infecções graves, malignidades e insu� ciência cardíaca. Em 
ensaios controlados, antes da comercialização, de todas as populações de pacientes combinadas, as reações adversas mais comuns (≥ 8%), que foram infecções respiratórias superiores (18%), rash cutâneo (9%) e infecções do trato urinário (8%). 
Posologia: Doença de Crohn: dose de indução: 400 mg (administradas como duas injeções de 200 mg por via subcutânea) inicialmente e nas semanas 2 e 4; dose de manutenção: 400 mg a cada quatro semanas. Artrite Reumatoide: dose de 
indução: 400 mg (administradas como duas injeções de 200 mg cada por via subcutânea) inicialmente e nas semanas 2 e 4; dose de manutenção: 200 mg a cada duas semanas ou, alternativamente, pode ser considerada a dose de 400 mg de 
CIMZIA a cada quatro semanas. Artrite Psoriásica: dose de indução: 400 mg (administradas como duas injeções de 200 mg por via subcutânea) inicialmente e nas semanas 2 e 4; dose de manutenção: 200 mg a cada duas semanas ou 400 mg 
a cada quatro semanas. Espondiloartrite axial: dose de indução: 400 mg (administradas como duas injeções de 200 mg por via subcutânea) inicialmente e nas semanas 2 e 4; dose de manutenção: 200 mg a cada duas semanas ou 400 mg a 
cada quatro semanas.  Psoríase em placa: A dose recomendada de CIMZIA para pacientes adultos com psoríase em placa é 400 mg a cada 2 semanas. Em pacientes com peso corporal ≤90kg pode ser considerada uma dose inicial de 400 mg 
(nas Semanas 0, 2 e 4) seguida por dose de 200 mg a cada duas semanas. Apresentação: solução injetável em seringa preenchida, contendo 200 mg/mL de certolizumabe pegol em cada seringa. Embalagens com 2 seringas preenchidas + 2 
lenços   umedecidos   em álcool.   USO    ADULTO    ACIMA   DE   18   ANOS.    VIA SUBCUTÂNEA.   VENDA SOB PRESCRIÇÃO   MÉDICA.  SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Para maiores informações, 
consulte a bula completa do produto. SAC: 0800-166613. www.ucb-biopharma.com.br  Reg MS – 1.2361.0087 – R2_Abril 2019

Referências bibliográ� cas: 1. UCB. Cimzia. Certolizumabe pegol. Bula do produto. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/datavisa/� la_bula/index.asp. Acesso em 13 de fevereiro de 2020. 2. Deodhar A, Dougados M, Landewé R, et al. Safety and Ef� cacy of Certolizumab Pegol over 204 Weeks in Patients with Axial Spondyloarthritis, 
Including Ankylosing Spondylitis and Non-Radiographic Axial Spondyloarthritis. Arthritis Care Res. 2016, poster 687. 
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Resultados PREVISÍVEIS para 
você e que podem IMPACTAR
a vida de seus pacientes em 
múltiplas indicações.

ARARAR APAPAP PSOPSOPSO DCDCDCEpAEpAEpAEpA EpAEpA
ax-nrax-nr

CIMZIA® APRESENTA ESTRUTURA MOLECULAR ÚNICA1:
•Único anti-TNF subcutâneo com dose de indução1

•Rapidez de ação e efi cácia sustentada a longo prazo2

•Mesma posologia para todas as indicações*1

*Indicação PSO: mesma posologia, exceto para pacientes com peso igual ou superior a 90 kg. 
Neste caso, a posologia é de 400 mg a cada 2 semanas.

CIMZIA_005_20 ANÚNCIO RESUMO_AF.indd   1 2/14/2020   10:23:36 AM
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N Engl J Med. 2020 Sep 
17;383(12):1117-1128.
doi: 10.1056/NEJMoa2001180.

Esse foi um ensaio de fase 3, multinacional, multi-
cêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado por 
placebo, conduzido em 107 locais em 21 países, que 
incluiu adultos com nefrite lúpica. A Clínica Ser 
da Bahia incluiu o maior número de pacientes do 
Brasil. Os pacientes receberam terapia padrão e um 
grupo usava belimumabe intravenoso e outro pla-
cebo. O desfecho primário na semana 104 foi uma 
resposta renal de eficácia primária. 

No total, 448 pacientes foram submetidos à rando-
mização (224 para o grupo belimumabe e 224 para 
o grupo placebo). Na semana 104, significativamen-
te mais pacientes no grupo belimumabe do que no 
grupo placebo tiveram uma resposta renal de eficá-
cia primária (43% vs. 32%; odds ratio, 1,6; intervalo 
de confiança de 95% [IC], 1,0 a 2,3; P=0,03). O perfil de 
segurança do belimumabe foi consistente com o de 
ensaios anteriores.

Two-Year, Randomized, Controlled Trial of 
Belimumab in Lupus Nephritis
Richard Furie, Brad H Rovin, Frédéric Houssiau, Ana Malvar, 
Y K Onno Teng, Gabriel Contreras, Zahir Amoura, Xueqing Yu, 
Chi-Chiu Mok, Mittermayer B Santiago, Amit Saxena, Yulia Green, 
Beulah Ji, Christi Kleoudis, Susan W Burriss, Carly Barnett, David 
A Roth

A Clínica Ser da 
Bahia incluiu o 
maior número 
de pacientes do 
Brasil
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www.ucb-biopharma.com.br

Material voltado exclusivamente 
à profi ssionais de saúde.
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Tudo o que fazemos começa com uma simples questão: como
isso fará a diferença na vida das pessoas?

Nossos medicamentos tratam milhares de pessoas em todo o mundo, por 
isso é vital que as ouçamos para entender melhor suas necessidades clínicas, 
econômicas, sociais e pessoais. Não tratamos apenas de doenças, cuidamos 
de pessoas.

Os pacientes nos inspiram a valorizá-los por meio da ciência mais avançada, 
de medicamentos mais inovadores e de soluções 
mais práticas. Nossa paixão pela ciência nos impulsiona a desenvolver 
medicamentos inovadores que façam diferença na vida das pessoas.

Tornando as vidas melhores,
todos os dias. Essa é a UCB

Neil, UCB

Anúncio_Institucional_15,5X20cm - xxxxx.indd   1 16/05/2019   11:17:39
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O TULIP-1 foi um estudo duplo-cego, randomizado, controla-
do, de fase 3 realizado em 123 locais em 18 países e incluiu 
pacientes com LES moderado a grave e com tratamento 
estável e contínuo. A Clínica Ser da Bahia incluiu um núme-
ro significativo de pacientes para esse estudo. Os pacientes 
foram designados aleatoriamente para receber placebo ou 
anifrolumabe por via intravenosa a cada quatro semanas 
por 48 semanas. O objetivo primário foi a diferença entre a 
proporção de pacientes que alcançaram um “SLE responder 
index-4” (SRI-4) na semana 52.  

No total, 457 pacientes foram incluídos. Na semana 52 a 
proporção de pacientes com uma resposta SRI-4 foi seme-
lhante entre os grupos de anifrolumabe 300 mg (65 [36%] de 
180) e placebo (74 [40%] de 184; diferença –4, 2 [IC 95% –14, 2 
a 5,8], p=0, 41). A taxa de exacerbação anual foi de 0,060 para 
anifrolumabe e 0,72 para placebo (razão de taxas de 0,83 [IC 
de 95% 0,60 a 1,14]). O perfil de segurança do anifrolumabe 
foi semelhante entre os grupos. Em conclusão, o objetivo 
primário não foi alcançado. 

Type I interferon inhibitor anifrolumab in active systemic 
lupus erythematosus (TULIP-1): a randomised, controlled, 
phase 3 trial

Richard A Furie, Eric F Morand, Ian N Bruce, Susan Manzi, Kenneth C Kalu-
nian, Edward M Vital, Theresa Lawrence Ford, Ramesh Gupta, Falk Hiepe, Mit-
termayer Santiago, Philip Z Brohawn, Anna Berglind, Raj Tummala, on behalf 
of the TULIP-1 study investigators

A Clínica Ser da 
Bahia incluiu 

um número 
significativo de 
pacientes para 

esse estudo 
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PARABÉNS!!!
A n i v e r s á r i o  d a  A B R A C E : 

A Associação Baiana de Pessoas Reumáticas, 
Associados, Colaboradores e Entusiastas 
ABRACE nasceu em plena primavera, no 

mês de outubro de 2018, na paisagem bucólica do 
Dique do Tororó em Salvador, quando se reuniram 
em assembleia cerca de 150 pessoas entre pacien-
tes, médicos e simpatizantes, aprovando o estatuto 
da ABRACE, e ainda, constituindo os membros da 
diretoria. Agradecemos a Adriana Bispo, paciente e 
militante dos Direitos Humanos e Dr. Mittermayer 
Santiago, médico reumatologista, ambos precurso-
res da ideia de uma associação de caráter filantró-
pico juridicamente constituída e voltada ao volun-
tariado. Ressaltamos com muito orgulho e gratidão 
o apoio incondicional e determinante de Dr. Mitter-
mayer para o surgimento da ABRACE.

A principal finalidade da ABRACE é defender e 
promover o direito à saúde e qualidade de vida de 
pessoas com enfermidades reumatológicas, bus-
car excelência nos diagnósticos e tratamentos das 
doenças reumáticas junto ao SUS, ampliar o acesso 
de pacientes aos tratamentos existentes e novas 
tecnologias e apoiar, esclarecer e colaborar com os 
pacientes e seus familiares. São muitos os desafios e 
obstáculos a transpor nessa jornada. O apoio e expe-
riências de outras instituições com finalidades afins, 
a exemplo da AMPED, LOBA, GARCE, GRUPARSA e 
inclusão da ABRACE na rede Nordeste de Reumato-
logia, assim como contar com uma equipe de cola-
boradores tecnologicamente preparados e compro-
metidos com o objetivo principal da instituição, foi 
fundamental para a ABRACE atingir a maturidade 
rapidamente. Em apenas dois anos de existência, 
podemos dizer que a ABRACE registrou sua marca 
em diversos espaços e já é reconhecida como uma 
instituição séria e atuante nos seus objetivos. 
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A Ação de Conscientização das Doenças Reumá-
ticas com o tema “Abrace a vida: venha caminhar, 
respirar e se tratar” foi promovida pela ABRACE, no 
Dique do Tororó, em Salvador, no dia 6 de outubro, em 
comemoração ao seu primeiro ano de existência e 
também por ser outubro o mês dedicado ao cuidado 
das doenças reumáticas. A atividade reuniu cerca 
de 700 pacientes que convivem com doenças reu-
máticas crônicas, seus familiares e amigos em um 
convite para abraçar a vida, apesar da dor, a fim de 
alertar a população baiana sobre a necessidade de 
um diagnóstico precoce e de observar um tratamen-
to adequado. Tal atividade comemorativa, que teve 
o apoio da Clínica Ser da Bahia, estava programada 
para acontecer novamente em 2020, mas devido à 
pandemia, teve que ser cancelada. De acordo com o 
reumatologista Mittermayer Barreto Santiago, a reali-
zação de um evento público é muito importante para 
que a população tome conhecimento sobre o que são 
doenças reumáticas e as diversas possibilidades 
de enfrentamentos. Além disso, o momento une os 
pacientes num clima de alegria para reivindicar me-
lhorias no tratamento, seja em consultas ou medica-
mentos junto aos gestores e autoridades de saúde.
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reumatologia

C e n t r o  d e  p e s q u i s a s

c l í n i c a s  e m 

A Clínica Ser da Bahia é referência nacional e internacional em 
protocolos de pesquisa há quase uma década

O propósito da Clínica Ser da 
Bahia é prestar atendimen-
to de qualidade com ética e 

transparência enquanto participa 
ainda do desenvolvimento tecno-
lógico em busca de novas molécu-
las terapêuticas. Por isso, há oito 
anos, o seu Centro de Pesquisas 
é responsável por possibilitar 
aos pacientes o acesso às mais 
modernas técnicas e tratamentos 
para as doenças reumatológicas. 
Como resultado dessa expertise, 
hoje esse Centro de Pesquisa é re-
conhecido pela alta taxa de recru-
tamento e retenção de pacientes e 
pelo primor dos dados fornecidos. 
Como exemplos, em um estudo a 
respeito da nefrite lúpica, o Centro 
foi o maior recrutador de pacien-
tes no Brasil; e em outro sobre 
lúpus, sem envolvimento renal, foi 
o que mais recrutou participantes 
em todo o mundo. Esse sucesso 
se deve principalmente ao em-

penho e dedicação da equipe na 
utilização de estratégias inova-
doras de seleção e à excelência 
no atendimento, responsável 
pela permanência dos pacientes 
em acompanhamento. Lideram 
o Centro de Pesquisas o trio de 
diretores da Clínica Ser da Bahia, 
o Dr. Mittermayer Santiago, a Dra. 
Nadja Mattos e a Dra. Isabella 
Lima, cuja experiência em estu-
dos multicêntricos internacionais 
iniciou-se no ano 2000. Hoje, 
atingem a impressionante marca 
de 34 protocolos de pesquisa em 
diversas condições, além do lúpus, 
tais como artrite reumatoide, ar-
trite reumatoide juvenil, miosites 
e a síndrome de Sjogren.  Novos 
protocolos estão em andamento e 
atualmente o Centro de Pesquisas 
está ampliando os estudos para 
outras áreas da medicina, como 
gastroenterologia, neurologia, 
nefrologia e dermatologia. 

Estudos em
recrutamento 

Seja um 
voluntário

Estudo 1: 
Diagnóstico de Espondilite Anqui-
losante ou Espondilite Axial não 
radiográfica – Homens ou mulhe-
res com mais de 18 anos

Estudo 2:
Diagnóstico de Nefrite Lúpica

Estudo 3:
Artrite Psoriásica

Estudo 4:
Diagnóstico de doença de Crohn -
Homens e Mulheres de 18 a 75 anos

Participe de um protocolo de pesquisa 
ou receba informações sobre os estudos 
em andamento: 

E-mail: pesquisa@serdabahia.com.br 
Tel.: 71 3022 9886
WhatsApp: 71 99995-9297

A pesquisa clínica

Os estudos multicêntricos 
são realizados por centros 
de pesquisas clínica ao redor 
do mundo seguindo estritos 
padrões de ética, qualidade 
e segurança. O Centro de 
Pesquisas da Clínica Ser da 
Bahia tem uma infraestru-
tura completa, incluindo 
consultório exclusivo para os 
participantes das pesquisas, 
centro de infusão de imuno-
biológicos, sala de armaze-
namento de medicamentos 
com controle de temperatura 
e acesso restrito, entre outros 
destaques. Todos os membros 

possuem treinamento em 
Boas Práticas Clínicas reali-
zados periodicamente para 
atualização constante sobre 
as diretrizes do International 
Council on Harmonisation 
(ICH) em Boas Práticas Clíni-
cas (Good Clinical Practice-G-
CP). Além disso, a técnica de 
laboratório é certificada para 
transporte de material bio-
lógico por via aérea segundo 
normas da Iata (International 
Air Transport Association), 
Anac (Agência Nacional de 
Aviação Civil) e Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária), vale ressaltar. 
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INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: NÃO UTILIZAR O PRODUTO EM ASSOCIAÇÃO A ANAKINRA E ABATACEPTE. CONTRAINDICAÇÃO: ENBREL®

(ETANERCEPTE) É CONTRAINDICADO A PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE CONHECIDA AO ETANERCEPTE OU A QUALQUER COMPONENTE DA 
FÓRMULA DO PRODUTO E A PACIENTES COM INFECÇÃO LOCALIZADA OU GENERALIZADA, CRÔNICA OU ATIVA, OU EM RISCO DE DESENVOLVÊ-LA.

Enbrel® / Enbrel® PFS (etanercepte). Indicações: Adulto: artrite reumatoide, espondilite anquilosante, espondiloartrite axial não radiográfica, artrite psoriásica e psoríase em placas. Pediátrico: artrite idiopática juvenil (AIJ) poliarticular (2-17 anos para Enbrel®) e psoríase em 
placas (8-17 anos para Enbrel® PFS e 6-17 anos para Enbrel®). Contraindicações: Hipersensibilidade ao etanercepte ou a qualquer componente da fórmula do produto. Pacientes com infecção localizada ou generalizada, crônica ou ativa, ou em risco de desenvolvê-la. 
Advertências e Precauções: Foram relatadas reações alérgicas associadas ao Enbrel® / Enbrel® PFS. Caso ocorra, descontinuar imediatamente a medicação. Imunossupressão: terapia anti-TNF pode comprometer a defesa do hospedeiro contra infecções e doenças malignas. 
No período pós-comercialização, há relatos de doenças malignas em diversos órgãos, mas ainda não se sabe qual o impacto do tratamento com etanercepte sobre o desenvolvimento e a progressão das malignidades e infecções ativas e/ou crônicas. Há relatos de câncer de pele 
melanoma e não melanoma com antagonistas de TNF. Exame de pele periódico recomendado. Reações hematológicas: casos incomuns de trombocitopenia, raros de pancitopenia e muito raros de anemia aplástica, alguns evoluindo para óbito. Cautela em pacientes com história 
pregressa de discrasia sanguínea. Procurar aconselhamento médico imediato caso desenvolvasinais e sintomas sugestivos de discrasias sanguíneas ou infecções durante o tratamento. Se discrasias forem confirmadas, etanercepte deve ser descontinuado. Enbrel® / Enbrel® 
PFS pode estar associado à formação de anticorpos autoimunes. Não administrar concomitantemente a vacinas com microrganismos vivos. Atualizar cartão vacinal de acordo com normas locais antes do início da terapia. Eventos neurológicos: relatos raros de distúrbios 
desmielinizantes, porém não se sabe qual a relação causal com etanercepte. Recomenda-se avaliação da relação risco/benefício ao prescrever este medicamento a pacientes com doença desmielinizante ou com risco aumentado de desenvolvê-la. Distúrbios cardíacos: relatos 
pós-comercialização de piora da insuficiência cardíaca congestiva (ICC), com e sem a identificação dos fatores precipitantes. Embora não conclusivos, dados de estudo clínico sugerem possível tendência à piora da ICC com etanercepte. Recomenda-se cautela nesses pacientes. 
Infecções: avaliar pacientes para infecções antes, durante e depois do tratamento com Enbrel® / Enbrel® PFS. Tuberculose(TB): antes do início da terapia com Enbrel® / Enbrel® PFS, paciente deve ser avaliado para infecção ativa ou latente. A profilaxia de TB latente deve ser 
iniciada antes da terapia com Enbrel® / Enbrel® PFS seguindo diretrizes locais. Havendo TB ativa, Enbrel® / Enbrel® PFS não deve ser iniciado. Não se sabe se a terapia com Enbrel® / Enbrel® PFS aumenta esse risco. Reativação da Hepatite B: relatada reativação do vírus 
da hepatite B (HBV) em portadores crônicos usando terapia anti-TNF. Cautela no uso do etanercepte em portadores do HBV. Monitorar sinais e sintomas de infecção ativa pelo HBV. Hepatite C: relatos de piora embora sem estabelecer relação causal com o etanercepte. Não 
recomendado em conjunto com tratamento de hepatite alcoólica. Hipoglicemia: relatada em associação com tratamento para diabetes. Gravidez: Categoria de Risco B. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. 
Ainda não se estabeleceu o uso seguro de Enbrel® durante a gravidez. Lactação: optar entre descontinuar a amamentação ou descontinuar Enbrel® durante lactação. Pediátrico: não usar em menores de  4 anos. Idosos: não necessitaajuste posológico específico. Dirigir veículos 
e operar máquinas: não há estudos sobre este tipo de efeito. Reações adversas: Adulto: Infecção do trato respiratório superior, infecções por bactérias, micobactérias, vírus, fungos e parasitas (incluindo protozoários). Infecções oportunistas também foram relatadas (incluindo a 
listeriose e legionelose). Doenças malignas. Reações muito comuns: Infecções (incluindo infecção do trato respiratório superior, bronquite, cistite, infecção da pele), reações no local de aplicação (incluindo sangramento, hematoma, eritema, coceira, dor e inchaço) e cefaleia. 
Comuns: reações alérgicas, prurido, rash, formação de autoanticorpos, pirexia. Incomuns: Infecções graves (incluindo pneumonia, celulite, artrite séptica, sepse e infecção parasitária), câncer de pele não melanoma, trombocitopenia, anemia, leucopenia, neutropenia, vasculite 
(incluindo vasculite ANCA positiva), uveíte, esclerite, piora da insuficiência cardíaca congestiva, doença inflamatória intestinal, enzimas hepáticas elevadas, angiodema, psoríase (recorrência ou exacerbação; incluindo todos os subtipos), urticária, erupção psoriásica. Raras: 
Tuberculose, infecções oportunistas (incluindo fúngica invasiva, bacterianas e micobacterianas atípicas, virais e por Legionela), melanoma maligno, linfoma, leucemia, pancitopenia, reações alérgicas/anafiláticas graves (incluindo broncoespasmo), sarcoidose, evento 
desmielinizante do SNC incluindo esclerose múltipla e condições desmielinizantes localizadas, como neurite óptica e mielite transversa, eventos desmielinizantes periféricos, incluindo síndrome de Guillain-Barré, polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica, polineuropatia 
desmielinizante e neuropatia motora multifocal, convulsão, novo início de insuficiência cardíaca congestiva, doença pulmonar intersticial (incluindo fibrose pulmonar e pneumonite), hepatite autoimune, síndrome de Stevens-Johnson, vasculite cutânea (incluindo vasculite de 
hipersensibilidade, eritema multiforme, lúpus eritematoso cutâneo, lúpus eritematoso cutâneo subagudo, síndrome do tipo lúpus. Muito raras: anemia aplástica, necrólise epidérmica tóxica. Não conhecidas: Listeriose, reativação da hepatite B, carcinoma de célula de Merkel, 
histiocitose hematofágica (síndrome de ativação macrofágica). Presença de anticorpo antinuclear, anti-DNA e anticardiolipina. Pediatria: eventos semelhantes aos observados em adultos. Relato de dois casos de varicela e quatro casos de síndrome de ativação de macrófagos na 
AIJ. Interações: Não recomendado uso de Enbrel® / Enbrel® PFS com anakinra e abatacepte. Uso concomitante de sulfassalazina pode se associar a leucopenia de significância clínica não-conhecida. Não há interações de Enbrel® / Enbrel® PFS com glicocorticoides, salicilatos, 
anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), analgésicos ou metotrexato. Não há interações farmacocinéticas com digoxina e varfarina. Posologia: Uso em adultos (≥18 anos): Artrite Reumatoide, Espondilite Anquilosante, Espondiloartrite Axial Não Radiográfica e Artrite Psoriásica: 
50 mg por semana (uma injeção subcutânea utilizando uma seringa de 50 mg, em duas injeções de 25 mg administradas praticamente simultaneamente ou 25 mg de Enbrel® duas vezes por semana, com 3 ou 4 dias de intervalo). Psoríase em Placas: 50 mg por semana (uma 
injeção subcutânea utilizando uma seringa de 50 mg, em duas injeções de 25 mg administradas praticamente simultaneamente ou 25 mg de Enbrel® duas vezes por semana, com 3 ou 4 dias de intervalo). Respostas maiores podem ser obtidas com tratamento inicial por até 12 
semanas com 50 mg duas vezes por semana. Pacientes adultos podem ser tratados intermitente ou continuamente, baseados no julgamento do médico e nas necessidades individuais do paciente. Mesma posologia no retratamento. Uso pediátrico: AIJ (≥2 e <18 anos para 
Enbrel®): de 0,4 mg/kg (máximo de 25 mg por dose) administrada duas vezes por semana em injeção subcutânea com intervalo de 3-4 dias entre as doses, ou 0,8 mg/kg (máximo de 50 mg por dose) administrada uma vez por semana. A descontinuação do tratamento deve 
ser considerada em pacientes que não apresentam resposta após um período de quatro meses. Psoríase em Placas (≥8 e <18 anos para Enbrel® PFS e ≥6 e <18 anos para Enbrel®): 0,8 mg/kg por semana (máximo 50 mg por dose) administrada 1 vez por semana durante 
período máximo de 24 semanas. Descontinuar caso paciente não responda após 12 semanas. Mesma dose no retratamento. A cada nova aplicação, usar local diferente a, pelo menos, 3 cm do local anterior. NÃO aplicar a injeção em áreas com pele sensível, avermelhada, 
endurecida ou em hematoma. VENDA SOB PRESCRIÇÃO  MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. MS – 1.0216.0251 (Enbrel®) e MS – 1.0216.0250 (Enbrel® PFS). Para informações completas, consulte as bulas dos produtos 
(ENBPOI_50 e ENBPFS_46). Documentação científica e informações adicionais estão à disposição da classe médica mediante solicitação. Laboratórios Pfizer Ltda. Rua Alexandre Dumas, 1.860, São Paulo – SP – CEP 04717-904. Tel.: 0800-7701575. www.pfizer.com.br.
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“Integrar
mente e corpo
é voltar ao
paraíso 
que só
conseguimos
experimentar
em momentos
privilegiados” 

- Paulo Leminski



A CLÍNICA SER DA BAHIA
é referência no tratamento

de doenças difusas do tecido
conjuntivo (colagenoses):

www.serdabahia.com.br

- Lúpus Eritematoso
  Sistêmico (LES)
- Artrite Reumatoide
- Artrite Psoriásica
- Miosites
- Esclerose Sistêmica
- Vasculites
- Espondilite Anquilosante
- Síndrome do Sjögren

Rua Conde Filho, 117, Graça
Salvador - BA

Ligue: (71) 3022-9886 
Ou use o QR CODE e
agende pelo whatsapp:

Marque uma consulta.

@clinicaserdabahia


