Dose semanal de leflunomida é tão eficaz quanto a dose diária em
pacientes com artrite reumatoide inicial
O objetivo deste estudo foi determinar a eficácia e segurança de uma dose semanal de leflunomida (50
mg/semana) em pacientes com artrite reumatoide leve a moderada. Estes com artrite reumatoide inicial
(ARI) foram selecionados para o estudo e randomizados para o grupo tratamento (leflunomida 50
mg/semana, LEF 50) ou para o grupo controle (leflunomida 10 mg/dia, LEF 10). Todos os pacientes
foram tratados durante 24 semanas. A eficácia clínica foi avaliada utilizando o escore de atividade da
doença em 28 articulações (DAS28) – taxa de sedimentação de eritrócitos (ESR) – e a taxa de resposta
da Liga Europeia Contra o Reumatismo (EULAR).
Um total de 244 pacientes que preencheram os critérios de inclusão e receberam pelo menos uma dose
de medicamento foram avaliados. No início do estudo, o DAS28(ESR) dos pacientes com ARI era de
4,41 no grupo LEF 50 e 4,52 no grupo LEF 10. Na semana 24, o DAS28 (ESR) diminuiu
significativamente nos grupos LEF 50 e LEF 10 (2,94 e 3,02, respectivamente), sem diferenças
significativas. Nas semanas 8, 12 e 24, a taxa de resposta EULAR (boas respostas e respostas
moderadas) foi de 47,6%, 58,7% e 59,5% no grupo LEF 50 e 43,2%, 49,1% e 53,4% no grupo LEF 10,
respectivamente. Nenhum efeito adverso grave foi reportado durante o estudo. Os pesquisadores
concluíram que uma dose semanal de 50 mg de leflunomida mostrou benefícios semelhantes a uma dose
diária de 10 mg de leflunomida para o tratamento da artrite reumatoide inicial leve a moderada.

Posologia utilizada no estudo
Cápsulas de Leflunomida Semanal para o Tratamento da Artrite Reumatoide
Mirtazapina_____________50 mg

Excipiente qsp_________1 cápsula
Administrar 1 cápsula por semana ou conforme orientação médica.
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