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Em 2021 precisamos de força e motivação
Por que escolhemos a reumatologia como trabalho de toda uma vida? Por que mantemos o nosso entusiasmo e compromisso com a prática ética do nosso ofício? Todas essas escolhas provavelmente estão relacionadas com a psicologia, os contextos
sociais e familiares, bem como as circunstâncias históricas das nossas jornadas. Em
tempos de incerteza e de sofrimento cotidiano e incomensurável decorrentes de uma
pandemia que transformou as nossas vidas e nos faz valorizar o hoje quando o amanhã
ainda é obscuro, refletimos sobre as nossas escolhas. Acordamos e torcemos para que
o nosso trabalho frutifique, toque e transforme de forma positiva a vida daqueles que
cuidamos e que os horizontes se abram para que possamos sonhar com dias melhores.
Enquanto nos motivamos e buscamos inspiração nesse mundo de grandes possibilidades, esse RADAR SBR convida os reumatologistas do Brasil para a viagem interminável e revigorante em busca do conhecimento que as ferramentas da ciência clínica,
translacional e básica nos trazem e que nos habilitam para o melhor cuidado. A pluralidade da nossa plataforma de novidades busca refletir as diversas vertentes que a
especialidade nos permite trilhar. Esperamos que o nosso olhar sobre a literatura especializada possa ser uma janela útil aos colegas e que possa motivá-los no exercício
de um ofício que é reconhecidamente ciência e arte.
Que tenhamos uma boa leitura e forças para todos os desafios da nossa lida.
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A pericardite recorrente, embora mais estudada na cardiologia, é uma condição que merece a atenção do reumatologista. Em primeiro lugar, especialmente em pacientes
jovens, pode haver um diagnóstico errôneo de colagenose,
muitas vezes por conta de um FAN falso-positivo e leve derrame pleural concomitante. Além disso, embora o episódio
inicial seja muitas vezes infeccioso, a recorrência é causada
por um fenômeno imune, relacionado com ativação do inflamassoma e produção de interleucina-1 beta (IL-1β), como
aquele que acontece nas doenças auto inflamatórias.
O tratamento de eleição da pericardite recorrente inclui
os anti-inflamatórios não hormonais e a colchicina, mas
muitos pacientes são refratários e necessitam de tratamento
com imunossupressores. Fatores associados a risco aumentado de recorrência incluem o sexo feminino, o número de
recorrências anteriores e interessantemente, o uso prévio
de corticosteroides.
Estudos de fase 1 e 2 exploraram o potencial uso de medicações anti-IL-1β no tratamento da pericardite recorrente.
Um estudo fase 3 publicado no New England Journal of Medicine aponta que esta estratégia realmente pode ser seguida em pacientes refratários. O estudo, duplo-cego, orientado por eventos, com retirada aleatória, usou o rilonacepte
(“armadilha de Il-1”) em pacientes com sintomas agudos de
pericardite recorrente e inflamação sistêmica (níveis elevados de proteína C reativa, PCR).
Pacientes com pericardite e recorrência durante o tratamento padrão foram alocados em um período inicial (run-in) de 12 semanas, durante o qual o rilonacepte foi iniciado
e os medicamentos de base foram interrompidos.
Pacientes que tiveram uma resposta clínica pré-especificada (nível sérico de PCR ≤0,5 mg/dL, uma pontuação
média semanal na escala visual analógica (EVA) para dor
≤2 quando em monoterapia com rilonacepte e ausência de
recorrência) foram randomizados em uma proporção de 1:
1 para receber monoterapia de rilonacepte continuada ou
placebo, administrados por via subcutânea uma vez por semana. O desfecho primário foi o tempo para a primeira recorrência de pericardite.
Um total de 86 pacientes foram incluídos na fase inicial. O
tempo médio para resolução ou quase resolução da dor foi
de 5 dias, e o tempo médio para normalização da PCR foi 7
dias. Um total de 61 pacientes foi submetido à randomização
(30 pacientes em tratamento ativo e 31 no grupo placebo).
Durante o período de retirada, ocorreram poucos eventos
de recorrência no grupo rilonacepte, e o tempo médio para
a primeira recorrência não pode ser mensurado. O tempo
médio para a primeira recorrência no grupo placebo foi de
8,6 semanas (IC 95% 4,0 a 11,7). A recorrência ocorreu em
23 de 31 pacientes (74%) no grupo placebo, em comparação
com 2 de 30 pacientes (7%) no grupo do rilonacepte (razão
de risco para a recorrência 0,04 (IC 95% 0,01–0,18, P<0.001).
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A medicação foi bem tolerada, e os eventos adversos aconteceram na fase run-in e consistiram em reações no local da
injeção e infecções do trato respiratório superior. Tais eventos levaram 4 pacientes a abandonar o estudo nesta fase.
Esses achados demonstram que a inibição da IL-1β parece ser o caminho no tratamento da pericardite recorrente
refratária. A reumatologia, especialmente no Brasil, ainda
anseia por inibidores da IL-1β de maior disponibilidade e de
custo mais acessível.
Klein AL et al.
Phase 3 Trial of Interleukin-1 Trap Rilonacept in
Recurrent Pericarditis.
N Engl J Med 2021; 384:31-41.

AVACOPAN – Uma nova estratégia oral
nas vasculites ANCA-associadas
O tratamento das vasculites ANCA-associadas é um desafio, não só pela gravidade que o quadro pode assumir em
pouco tempo, mas também pelo uso de potentes imunossupressores, com grande toxicidade em curto e longo prazo.
Mesmo assim, houve grande avanço no atendimento e na
sobrevida destes pacientes. Recentemente, o estudo PEXIVAS, além de avaliar o uso da plasmaférese nesses pacientes, comparou a eficácia de doses variadas de corticosteroides. A análise demonstrou que o uso de doses mais baixas
de corticosteroides apresenta a mesma eficácia que doses
tradicionais mais altas, com significativamente menos efeitos colaterais.
É importante ter isso em mente quando se analisa o estudo ADVOCATE, recentemente publicado. Esse ensaio clínico comparou o uso de uma pequena molécula, o avacopan,
com tratamento padrão com corticosteroides em pacientes
com vasculite ANCA-associada.
Medicamento para uso oral, o avacopan inibe seletivamente os efeitos do C5a. Por meio do bloqueio do receptor
de C5a (C5aR, também chamado CD88), o avacopan impede
a quimioatração e ativação de neutrófilos. A ativação da via
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alternativa do complemento, com a produção de C5a, tem
sido identificada como mecanismo chave na patogênese da
vasculite associada ao ANCA. Em estudo fase 2, o avacopan
mostrou resultados promissores que motivaram um ensaio
clínico randomizado e controlado.
Um total de 331 pacientes com vasculite associada ao
ANCA foram randomizados na proporção 1:1 para receber
avacopan oral na dose de 30 mg duas vezes ao dia (166
pacientes) ou prednisona oral em cronograma de redução
gradual 165 pacientes). Todos os pacientes receberam ciclofosfamida (seguido por azatioprina) ou rituximabe para
indução de remissão. Um dos desfechos primários avaliados foi a remissão na semana 26, definida como um BVAS
(Birmingham Vasculitis Activity Score) de 0 (o score vai de 0
a 63 e as pontuações mais altas indicam maior atividade da
doença), sem uso de glicocorticoide nas 4 semanas anteriores (semanas 22 a 26). O segundo desfecho primário foi a
remissão sustentada na semana 52, definida pelos mesmos
critérios. Os desfechos foram testados para não inferioridade (por uma margem de 20%) e para superioridade.
Ambos os grupos tinham BVAS médio na linha de base
de 16. A remissão na semana 26 foi observada em 120 de
166 pacientes (72,3%) no grupo avacopan e em 115 de 164
pacientes (70,1%) no grupo prednisona (diferença comum
estimada, 3,4%; (IC -6,0 a 12,8; P <0,001 para não inferioridade e P = 0,24 para superioridade). A remissão sustentada na semana 52 foi observada em 109 de 166 pacientes
(65,7%) que receberam avacopan e em 90 de 164 pacientes
(54,9%) em uso de prednisona (diferença comum estimada,
12,5% (IC de 95%, 2,6 a 22,3; P <0,001 para não inferioridade;
P = 0,007 para superioridade).
Eventos adversos graves (excluindo o agravamento da
vasculite) ocorreram em 37,3% dos pacientes em uso de
avacopan e em 39,0% daqueles que receberam prednisona. A dose equivalente média de prednisona foi de 1349 mg
(equivalente a 4 mg por paciente por dia) no grupo avacopan e 3655 mg (equivalente a 12 mg por paciente por dia)
no grupo da prednisona. Em relação aos efeitos adversos
associados aos corticosteroides, a média dos mínimos quadrados para uma escala de efeitos colaterais acumulados
específicos dos corticosteroides na semana 26, foi de 39,7
no grupo avacopan e 56,6 no grupo prednisona, e a diferença entre grupos foi de −16,8 pontos (IC de 95%, -25,6 a -8,0).
Os autores concluíram que o avacopan foi não-inferior,
mas não superior, à redução gradual da prednisona com relação ao desfecho remissão na semana 26. A análise também demonstrou que o avacopan foi superior ao uso padrão da prednisona com relação a remissão sustentada na
semana 52.
O estudo aponta para a possibilidade, antes quase impensável, de induzir a remissão na vasculite ANCA-associada sem o uso de corticosteroides. Outro aspecto inovador
foi o uso de um índice de toxicidade de corticosteroides, que
cataloga os efeitos adversos comuns relacionadas aos corticosteroides, incluindo mudança no peso corporal, intolerância a glicose, hipertensão arterial, infecções, entre outros.
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Usando esta ferramenta, os investigadores conseguiram demonstrar que o grupo avacopan apresentou menos eventos
adversos relacionados aos corticosteroides.
Resta agora a avaliação do custo-benefício desta estratégia, e a curiosidade sobre em que outras situações clínicas o avacopan poderia ser usado. A inibição do C5 pode
ser útil nas glomerulonefrites (cenário onde o avacopan já
está sendo testado) e em situações como a síndrome hemolítico-urêmica, a hemoglobinúria paroxística noturna e a
síndrome antifosfolípide catastrófica, situação clínica onde
já se utiliza o eculizumabe, anticorpo monoclonal anti-C5
ainda extremamente caro e de difícil acesso.
Jayne DRW et al.
Avacopan for the Treatment of ANCA-Associated
Vasculitis.
N Engl J Med 2021; 384:599-609.

A biópsia sinovial na artrite reumatoide
começa a dar frutos
A grande pergunta ainda não respondida na artrite reumatoide (AR) é qual medicação é ideal para cada paciente,
especialmente quando o paciente não responde aos medicamentos modificadores do curso de doença sintéticos convencionais – MMCDsc (metotrexato, leflunomida). Embora
agentes biológicos tenham transformado a perspectiva de
pacientes com AR, cerca de 40% dos pacientes em uso dessas medicações apresentam resposta clínica insatisfatória.
Os mecanismos para boa parte dessas respostas inadequadas ou insuficientes ainda aguardam investigação.
A biópsia sinovial em teoria poderia nos auxiliar com respostas nesse cenário clínico. Obviamente, não uma biopsia
sinovial simples, mas com uma classificação da celularidade
da sinóvia, habitualmente dividida entre mieloide, linfoide
ou fibroide.
Um grande grupo de pesquisa europeu, partindo da evidência de que 50% dos pacientes com AR apresenta número
baixo ou ausente de células B CD20 na sinóvia, células alvo
para o rituximabe, aventou a hipótese de que o inibidor do
receptor da IL-6, tocilizumabe, poderia ser mais eficaz nesses pacientes.
Em estudo publicado revista LANCET, os autores compararam o efeito do tocilizumabe com o do rituximabe
em pacientes com AR e resposta inadequada aos anti-TNF.
A alocação dos pacientes foi realizada após estratificação
para o status de células B na sinóvia. O ensaio clínico foi
controlado, randomizado, de 48 semanas, conduzido por
biópsia, multicêntrico e aberto em 19 centros em cinco países europeus.
Pacientes com 18 anos ou mais com AR de acordo com
os critérios ACR/EULAR foram submetidos a biópsia sinovial
basal e classificados histologicamente como pobres ou ricos
em células B. Os pacientes (n=164) foram então randomizados (1:1) para receber duas infusões de rituximabe 1000 mg
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Em tempos de tantas discussões sobre
imunizantes, que dados temos para a
vacina recombinante anti-herpes zoster
em pacientes reumatológicos?

em intervalo de 2 semanas (n=83) ou infusões de tocilizumabe de 8 mg/kg em intervalos de 4 semanas (n=81). Para
aumentar a precisão da estratificação de pacientes pobres
ou ricos em células B, as biópsias sinoviais dos participantes
foram submetidas a sequenciamento de RNA e reclassificadas por assinaturas moleculares de células B. O desfecho
primário foi a melhora de 50% no Índice de Atividade de
Doença Clínica (CDAI 50%) na semana 16.
Em pacientes classificados histologicamente como pobres em células B, não houve diferença estatisticamente significativa em CDAI 50% entre o grupo rituximabe (17
[45%] de 38 pacientes) e o grupo tocilizumabe (23 [56%]
de 41 pacientes; diferença 11% [IC 95% -11 a 33], p = 0,31).
Contudo, nas biópsias sinoviais classificadas como pobres
em células B por meio do sequenciamento de RNA, o grupo tocilizumabe teve taxa de resposta CDAI 50% mais alta
em comparação com o grupo rituximabe (grupo rituximabe
12 [36%] de 33 pacientes vs grupo tocilizumabe 20 [63%] de
32 pacientes; diferença 26% [2 a 50], p = 0,035). Os eventos
adversos gerais e graves não foram significativamente diferentes entre os grupos de tratamento.
Os resultados sugerem que a estratificação baseada em
sequenciamento de RNA do tecido sinovial na AR apresenta
associação mais forte com a resposta clínica, em comparação com a classificação histopatológica. Além disso, em pacientes com assinatura de expressão de linhagem de células
B no tecido sinovial baixa ou ausente, o tocilizumabe é mais
eficaz do que rituximabe.
Este estudo representa um passo grande no uso da investigação em nível tecidual quanto ao modo de ação e a
resposta clínica a agentes farmacológicos na AR. Espera-se
agora replicação dos resultados e validação da técnica de
sequenciamento de RNA em coortes independentes. Será
também útil comparar MMCD sintéticos convencionais e
agentes biológicos anti-TNF nessa estratégia.

Sabemos que nossos pacientes com doenças reumatológicas autoimunes (DRAI), particularmente aqueles com
artrite reumatóide (AR) e lúpus eritematoso sistêmico (LES)
e que fazem uso de corticosteroides e inibidores de janus
quinases (iJAKs) são de maior risco para herpes zoster, e o
quanto essa intercorrência pode prejudicar a qualidade de
vida desses pacientes.
Uma análise post-hoc dos estudos ZOE-50/70 foi recentemente publicada. O estudo avaliou a eficácia e segurança
em curto prazo da vacina recombinante anti-herpes zoster
(VRZ). O nome comercial da vacina é Shingrix® e ainda não
está disponível em nosso país.
Em ambos os estudos de fase 3 ZOE-50/70 foram incluídos pacientes com DRAI, desde que não estivessem em uso
de imunossupressores por mais de 15 dias nos 6 meses que
antecederam a aplicação da vacina, sendo permitido, contudo, que recebessem dose de no máximo 20 mg/dia de
prednisona ou equivalente. Os participantes foram randomizados 1:1 para receberem duas doses de placebo ou VRZ
com dois meses de intervalo.
Dos 14.645 participantes que receberam a vacina e 14.660
que receberam placebo, havia 983 e 960 pacientes com ao
menos uma DRAI. As mais frequentes foram psoríase, espondiloartrite, artrite reumatóide e doença celíaca. A eficácia calculada para a vacina nesse grupo de participantes foi
de 90,5% (95% IC:73,5-97,5%). Não houve eventos adversos
graves que pudessem ser diretamente atribuídos à vacinação. Em pacientes sem DRAI, a eficácia da vacina foi de
97,2% (95% IC:93,7-99%).
Apesar da limitação de não incluírem pacientes reumatológicos com elevado grau de imunossupressão, ao menos
já temos evidência de segurança dentre aqueles com alguma condição autoimune. Esperamos que em breve a vacina
esteja disponível para os nossos pacientes e que possamos
obter os dados de eficácia e segurança para a população
brasileira.
Alemnew F Dagnew, A.F., Rausch, D., Hervé, C., et al.
Efficacy and serious adverse events profile of the
adjuvanted recombinant zoster vaccine in adults with preexisting potential immune-mediated diseases: a pooled
post hoc analysis on two parallel randomized trials.
Rheumatology, Volume 60, Issue 3, 2021, Pages 1226–1233.

Humby F. et al.
Rituximab versus tocilizumab in anti-TNF inadequate
responder patients with rheumatoid arthritis (R4RA).
Lancet 2021; 397: 305–17.
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Uso de anticoagulantes orais diretos em
pacientes com síndrome de anticorpos
antifosfolípides: Destaques do
posicionamento da Sociedade Brasileira
de Reumatologia – Comissão de Síndrome
de Anticorpos Antifosfolípides
Atualmente temos 4 anticoagulantes orais inibidores diretos (ACOD) do fator Xa ou trombina disponíveis no Brasil
(dabigatran, rivaroxaban, apixaban e endoxaban). É inegável
que eles trouxeram inúmeras vantagens e facilidades em
relação à varfarina no manejo de pacientes com necessidade de anticoagulação temporária ou perene, como aqueles
com fibrilação atrial, trombose venosa profunda/tromboembolismo pulmonar (TVP/TEP) e pós operatório de grandes cirurgias ortopédicas.
Para o reumatologista, contudo, cabem recomendações
especiais sobre o emprego desses medicamentos no manejo de pacientes com a síndrome de anticorpos antifosfolípides (SAAF). Essa condição é responsável por cerca de 10%
dos casos de TVP/TEP.
A Comissão de SAAF da Sociedade Brasileira de Reumatologia, após ampla revisão sistemática da literatura, preparou um documento sobre o tema. Publicado em nossa revista Advances in Rheumatology, o documento é de interesse e
deve ser lido por todos os reumatologistas. Aqui enumeramos os principais pontos:

1. Quanto ao diagnóstico de SAAF em vigência do uso de
ACOD: o anticoagulante lúpico poderá ser falso-positivo
nesses pacientes, uma vez que os ACOD interferem tanto no
teste de triagem (TTPa) quanto na etapa confirmatória (dRVVT). Se for imprescindível a sua realização, deve-se optar
por coleta de amostra de sangue no nadir da concentração
sérica do medicamento. Por isso, nesse cenário de suspeita
de SAAF em pacientes utilizando esses medicamentos, deve-se priorizar a realização da pesquisa de anticorpos anti-cardiolipina e anti-beta2glicoproteina-1, ensaios laboratoriais não influenciados pelo uso de ACOD.
2. Até o momento, os dados disponíveis sustentam que a
varfarina ainda é o padrão-ouro de tratamento de pacientes
com SAAF. Nenhum dos ACOD deve ser utilizado rotineiramente no manejo desses pacientes, particularmente no
caso de pacientes com alto risco de recorrência de eventos trombóticos venosos (triplo-positivos) e com história de
eventos trombóticos arteriais.
3. Eventualmente, o uso dos ACOD pode ser considerado
em pacientes que tiveram um único evento trombótico e
com perfil de anticorpos de baixo-risco e que não desejem
usar ou são alérgicos a varfarina, ou que não consigam anticoagulação adequada em vigência da mesma. Todavia, recomendam, como boa prática médica, que a anticoagulação
com os ACOD seja modificada para o uso da varfarina.
RADAR • SOCIEDADE BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA
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4. Finalmente, não se recomenda o uso desses medica-

mentos no contexto da gestação ou como profilaxia primária em pacientes com SAAF.
Balbi, G.G.M., Pacheco, M.d., Monticielo, O.A. et al.
Antiphospholipid Syndrome Committee of the Brazilian
Society of Rheumatology position statement on the use
of direct oral anticoagulants (DOACs) in antiphospholipid
syndrome (APS)
Adv Rheumatol 2020, 60:29.

Anti-TNF ou não anti-TNF como primeira
linha após falha a medicamento sintético
convencional na artrite reumatoide:
dados do registro Corrona
A ausência de estudos comparativos diretos entre as várias classes de agentes biológicos utilizados no tratamento
da artrite reumatoide (AR) mantém como necessidade não
atendida uma resposta à seguinte pergunta: após falha a
medicamentos modificadores do curso de doença sintéticos
convencionais (MMCDsc), há alguma classe dentre os biológicos ou inibidores da Janus quinase (iJAK) que deva ser
priorizado?
Para trazer mais luz a essa discussão, foram publicados
dados do registro americano Corrona, coletados de modo
prospectivo de outubro de 2001 a janeiro de 2018. Foram incluídos nessa avaliação os pacientes com AR e com
DAS>2,8 e que receberam como primeira opção de tratamento, após a falha a MMCDsc, um agente anti-TNF (adalimumabe – ADA, etanercepte – ETN, certolizumabe pegol –
CZP, golimumabe – GOL, infliximabe – IFX) ou não anti-TNF
(abatacepte – ABT, tocilizumabe – TOCI, rituximabe – RTX,
anakinra ou tofacitinibe – TOFA).
Para evitar que fatores de confusão associados a distribuição não homogênea pudessem impactar a análise, foi utilizada a metodologia do escore de
propensão. Foram elegíveis 4816
pacientes, dos quais 4186 em uso
de anti-TNF e 630 em uso de um
medicamento não anti-TNF.
Após os ajustes necessários, a
comparação entre ambos os grupos (na proporção de 1:4 – não
anti-TNF e anti-TNF, respectivamente) não mostrou diferença
estatisticamente significativa. Os
desfechos avaliados incluíram
baixa atividade de doença, remissão avaliada pelo CDAI e DAS-28,
bem como melhora dos parâmetros de qualidade de vida, como
ansiedade e sono.
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Uma vez que são escassos os estudos comparativos diretos entre essas medicações no manejo da AR, os dados de
registros como esse são úteis para a tomada de decisão na
prática diária. Esses resultados sugerem que não há uma receita única e que provavelmente estamos no caminho certo:
a indicação do tratamento deve ser individualizada, sempre
baseada em nosso julgamento clínico e na preferência e expectativa do paciente.
Pappas, D.A., St John, G., Etzel, C.J., et al.
Comparative effectiveness of first-line tumour
necrosis factor inhibitor versus non-tumour necrosis
factor inhibitor biologics and targeted synthetic
agents in patients with rheumatoid arthritis:
results from a large US registry study
Annals of the Rheumatic Diseases 2021;80:96-102.

Polimialgia reumática, mais frequente
do que imaginamos. Por que rever?
A polimialgia reumática (PMR) é uma doença reumática
inflamatória mais frequentemente observada em idosos e
que se caracteriza por dor e rigidez envolvendo principalmente a região cervical e cinturas escapular e pélvica. Não
há um biomarcador ou teste específico para confirmação
diagnóstica e as manifestações clínicas, assim como exames
para avaliação de atividade inflamatória são, por vezes, inespecíficos.
O valor dos exames por imagem, incluindo a ultrassonografia, a ressonância magnética e a tomografia por emissão
de pósitrons com 18F-fluorodeoxiglicose (FDG-PET) para
PMR tem sido cada vez mais estudado, não apenas para o
diagnóstico como também para avaliação da extensão da
doença e a possibilidade de arterite de células gigantes concomitante. Além disso, esses métodos podem ser úteis em
pacientes com resposta incompleta aos glicocorticoides e
ou com recidivas frequentes.
A ultrassonografia de ombros
e quadris, apesar de úteis, apresentam baixa especificidade,
com achado de bursite subacromial ou subdeltoidea em 32-93%
dos casos e de tenossinovite bicipital em 37-60% dos pacientes.
A bursite trocantérica unilateral
é detectada em 100% dos casos, enquanto 90% dos pacientes apresentam quadro bilateral
quando avaliados por ultrassonografia ou ressonância magnética. A sinovite glenoumeral e de
quadril são encontradas em 2652% e 18-32% dos casos, respectivamente.
A detecção de acometimento
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arterial inflamatório subclínico através da ultrassonografia
ou PET-CT é útil para o diagnóstico de vasculite de grandes
vasos, que pode ser encontrado em 30-60% dos pacientes
com PMR. Embora não esteja claro se estes pacientes devam ser tratados como arterite de células gigantes, deve-se
estar atento para o espectro de doença e a potencial evolução destes casos.
Por fim, os autores propõem um fluxograma de investigação da doença por meio de exames de imagem, de acordo com as manifestações clínicas e resposta ao tratamento.
Há sugestão do uso da ressonância magnética e do PET-CT
para casos com manifestações atípicas e ou sem resposta
adequada ao tratamento.

subestimado a resposta terapêutica. Além disso, outros mecanismos relacionados à fisiopatologia da doença também
não foram considerados.
Vamos em frente e em busca de mais opções terapêuticas para esta doença extremamente frequente na nossa
população.

Camellino D, Duftner C, Dejaco C.
New insights into the role of imaging in polymyalgia
Rheumatica.
Rheumatology 2021;60:1016–1033.

Inibidores de JAK e risco
de tromboembolismo venoso:
até onde devemos nos preocupar?

Em busca do tratamento para osteoartrite:
seriam os biológicos uma alternativa?
Na osteoartrite (OA) de mãos pode ser encontrada sinovite como uma das manifestações da doença. Estudos pré-clínicos sugeriram que a IL-6 pode estar associada com o
dano articular na doença.
Em estudo multicêntrico, randomizado, duplo-cego, placebo controlado, de 12 semanas, a eficácia do tocilizumabe
(anticorpo contra o receptor de IL-6) foi avaliada nesse cenário clínico. Foram incluídos pacientes com sintomas de
OA da mão (dor ≥ 40 mm em escala visual analógica [EVA,
0-100 mm] apesar do uso de analgésicos e anti-inflamatórios não esteroides) com pelo menos três articulações dolorosas e radiografia com Kellgren-Lawrence grau ≥2.
Um total de 104 pacientes foram inicialmente triados
para receber duas infusões com 4 semanas de intervalo (semanas 0 e 4) de tocilizumabe (8 mg/kg por via intravenosa)
ou placebo. O desfecho primário foi mudança na dor (EVA)
na semana 6. Os desfechos secundários incluíram o número
de articulações dolorosas e edemaciadas, duração da rigidez matinal e avaliação global pelo paciente e pelo médico.
Noventa e um pacientes foram randomizados (45 no grupo do tocilizumabe e 46 no placebo). A maioria era do sexo
feminino (82%) com idade média de 64,4 (8,7) anos. Setenta
e nove completaram as 12 semanas. Entre a consulta inicial e
a semana 6, a mudança na EVA para dor (desfecho primário)
foi de -7,9 (19,4) e -9,9 (SD 20,1) nos grupos tocilizumabe
e placebo, respectivamente (p=0,7). Também não houve
diferença entre os grupos nos desfechos secundários nas
semanas 4, 6, 8 ou 12. Os eventos adversos foram ligeiramente mais frequentes no grupo tocilizumabe do que no
grupo placebo.
A origem da dor na OA é multifatorial, incluindo a sensibilização central e o presente estudo foi realizado apenas com
duas infusões do tocilizumabe, com desenho que pode ter
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Richette P, et al.
Efficacy of tocilizumab in patients with
hand osteoarthritis: double blind, randomised,
placebo-controlled, multicentre trial.
Ann Rheum Dis 2021;80:349–355.

Os inibidores das Janus quinases (iJAKs) apresentam eficácia similar aos Medicamentos Modificadores do Curso de
Doença biológicos (MMCDb) e começam a ganhar amplo
uso clínico para o tratamento de pacientes com artrite reumatoide (AR) com doença moderada a grave que não responderam adequadamente aos MMCD sintéticos convencionais (MMCDsc). O perfil de eventos adversos dos iJAKs,
em geral, é similar ao dos MMCD biológicos, exceto pelo
risco aumentado de reativação do herpes zoster. Por outro
lado, há preocupação em relação ao uso de iJAKs e um risco
potencialmente aumentado para tromboembolismo venoso (TEV). Uma nova metanálise conduzida por Yates e colaboradores mostrou que o risco de TEV não aumenta com
o uso de iJAKs e traz mais lenha para o debate sobre como
os reumatologistas devem se preocupar com o risco de TEV
em pacientes em uso de iJAK.
Relembrando os estudos de registro, a análise conjunta
dos quatro ensaios de fase III controlados por placebo acerca do uso do baricitinibe na AR observou um desequilíbrio
na incidência de TEV entre a dose diária de 4 mg (1,3 eventos
por 100 pacientes-ano) em comparação com a dose diária
de 2 mg ou placebo (0 eventos por 100 pacientes-ano). Um
sinal de risco para TEV ou embolia pulmonar foi também
observado em um estudo de fase IV determinado pela FDA
que avaliou pacientes com AR com pelo menos um fator de
risco cardiovascular. Os pacientes foram tratados com tofacitinibe em doses de 5 mg ou 10 mg duas vezes ao dia
e comparados com doses padrão de adalimumabe ou etanercepte. Os desfechos primários incluíram eventos cardiovasculares adversos maiores e neoplasia maligna. O estudo
observou um aumento estatisticamente significativo em
eventos de embolia pulmonar naqueles que receberam 10
mg de tofacitinibe duas vezes ao dia e um aumento numérico naqueles que receberam 5 mg de tofacitinibe duas vezes
˘
ao dia em comparação com pacientes tratados com inibidores do TNF, enquanto um aumento numérico não significativo em TEVs foi relatado para ambas as doses do tofacitinibe.
Em contraste, os dados do programa de desenvolvimento
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clínico do tofacitinibe na AR não demonstraram aumento do
risco de TEV, com taxas de incidência para 5 mg e 10 mg de
tofacitinibe duas vezes ao dia de 0,29 e 0,28 eventos por 100
pacientes-ano, respectivamente, semelhantes às taxas vistas em estudos observacionais publicados de pacientes com
AR. Os dados de ensaios clínicos do upadacitinibe e dados
preliminares de ensaios clínicos do filgotinibe não demonstraram risco aumentado de TEV.
Uma nova metanálise recentemente publicada analisou
42 ensaios clínicos de fase II e III de iJAKs aprovados para
uso em doenças inflamatórias imunomediadas, incluindo
AR, artrite psoriásica, espondiloartrite, psoríase e doença inflamatória intestinal. Foram incluídos apenas os ensaios clínicos randomizados controlados com placebo (tofacitinibe,
baricitinibe, upadacitinibe e filgotinibe), enquanto os estudos
de extensão de longo prazo foram excluídos. Um total de
6.542 anos de exposição do paciente aos iJAKs foi comparado com apenas 1.578 anos de exposição ao placebo, achado
esperado uma vez que a duração da exposição ao placebo
nesses ensaios foi geralmente de 8-12 semanas. Quinze
eventos de TEV ocorreram em indivíduos que receberam
iJAKs e quatro naqueles que receberam placebo, com taxas
de incidência de 0,23 eventos por 100 pacientes-ano (IC de
95% 0,12-0,38) para iJAKs em comparação com 0,25 eventos por 100 pacientes-ano (95 % CI 0,07-0,73) para placebo.
Com base nesses resultados, os autores concluíram que é
improvável que o risco combinado de TEV com iJAKs seja
maior em comparação com o placebo e que os dados disponíveis não apóiam os alertas atuais sobre o risco de TEV
para o participante típico do estudo clínica a quem é oferecido essa classe de medicamentos.
Como podemos interpretar os achados desta metanálise
e fazer uso da informação na prática clínica? Os resultados
iniciais da metanálise são tranquilizadores, mas o achado
é muito limitado pelo pequeno número de eventos relatados nos ensaios clínicos e pela exposição geral limitada
devido à análise apenas do período controlado por placebo
dos ensaios clínicos. A literatura demonstra que a maioria
dos eventos de TEV ocorre nas extensões de longo prazo,
como seria de se esperar com a exposição prolongada ao
tratamento. A inclusão de pacientes com psoríase ou espondiloartrite, que tendem a ser mais jovens do que pacientes
com AR e, portanto, podem apresentar menor risco de TEV,
também pode afetar a interpretação dos resultados. Os dados individuais do paciente não foram disponibilizados, e os
efeitos do uso de AINH ou glicocorticoide e da atividade da
doença no risco de TEV não puderam ser avaliados. Além
disso, os pacientes com eventos cardiovasculares significativos ou fatores de risco para TEV, como indivíduos mais
velhos ou aqueles com IMC alto, são frequentemente excluídos de tais ensaios clínicos. Portanto, a conclusão de que
as taxas de TEV podem não ser mais altas em participantes
típicos do estudo pode estar correta, mas esses indivíduos
não representam o paciente típico visto na prática clínica. O
paciente típico geralmente tem múltiplas comorbidades e
risco aumentado para eventos cardiovasculares ou TEV.
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Observamos então a contradição entre as extensões de longo
prazo e os resultados da metanálise. Para o adequado entendimento desses dados conflitantes,
é importante lembrar que, em
pacientes com doenças inflamatórias imunomediadas, incluindo
a AR, a incidência de TEV é geralmente aumentada em duas
vezes em comparação com a população geral. Outro ponto
a enfatizar é que ainda não dispomos de nenhum mecanismo que possa explicar como os iJAKs poderiam aumentar
o risco de TEV. Na verdade, ao diminuir a inflamação, seria
de se pensar que o risco de TEV fosse reduzido; por exemplo, o ruxolitinibe, inibidor seletivo de JAK1 e JAK2, diminui
o risco de TEV em pacientes com policitemia vera, que já
apresentam alto risco de trombose. Pacientes com fatores
de risco, como TEV prévio, obesidade, imobilidade ou uso de
terapia de reposição hormonal, apresentam risco aumentado de TEV. É possível que os iJAKs aumentem ainda mais o
risco nesses pacientes. No entanto, também é possível que
um aumento do número de eventos tromboembólicos possa ocorrer em pacientes tratados com MMCD biológicos ou
sintéticos convencionais, embora a exposição a essas modalidades terapêuticas nos ensaios de registro tenha sido muito limitada para abordar essa questão. Dados preliminares
também sugerem que pacientes com AR que apresentam
alta atividade da doença apresentam risco aumentado de
TEV em comparação com aqueles com doença em remissão. Os pacientes tratados com iJAKs geralmente são aqueles com doença ativa refratária a outras terapias, o que pode
dificultar a atribuição de risco de TEV a esses agentes.
De modo geral, a falta de risco observada na metanálise
conduzida por Yates e colaboradores pode ser considerada
tranquilizadora, mas a questão da segurança dos iJAKs em
pacientes de alto risco nas doses aprovadas persiste. Dados
sobre potenciais mecanismos e estudos observacionais adicionais ainda serão necessários para confirmar ou descartar
o papel dos iJAKs no risco de TEV. Neste momento, e até
que dados adicionais estejam disponíveis, temos um sinal de
alerta sobre o risco de TEV, mas não temos a sua confirmação. Nesse cenário, parece apropriado continuar a seguir as
recomendações das agências regulatórias e evitar os iJAKs
em pacientes com risco aumentado de TEV caso terapias alternativas estejam disponíveis. Se as alternativas não estiverem disponíveis, uma decisão compartilhada com o paciente
abordando a relação benefício-risco será bem indicada.
Yates M, et. al.
Winthrop, K. L. The emerging safety profile
of JAK inhibitors in rheumatic disease.
Nat. Rev. Rheumatol. 13, 234–243 (2017).
Venous thromboembolism risk with JAK inhibitors:
A Meta-analysis.
Arthritis Rheumatol. 2020 Nov 10.
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